ACREDITAÇÃO EM QUALIDADE
RN 277 – ANS

Relatório da administração
A Diretoria da SAMP Espírito Santo Assistência Médica, em cumprimento aos preceitos legais,
apresenta o Relatório de Administração; as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2020; acompanhada das Notas Explicativas bem como do Relatório de Opinião
dos Auditores Independentes.
Primeiramente, a Operadora agradece a dedicação de todos os profissionais de saúde que
batalharam intensamente pela vida em um ano marcado pela pandemia do covid-19. Em um ano
tão atípico, aprimoramos a qualidade do nosso serviço, atestada pelo nosso NPS (Net Promoter
Score) em nível de excelência. Ademais, o crescimento de 5% da carteira de planos de saúde em
2020, é um sinal da confiança da marca junto à população.
Este crescimento de carteira refletiu em aumento de 7% de receita, que, juntamente com o
acompanhamento responsável dos nossos custos, tornou ainda mais robusta nossa saúde
financeira, com suficiência de ativos e posição de caixa para investirmos mais de R$3 milhões em
infraestrutura física e digital. Os recursos foram direcionados para melhorar a experiência do cliente
nos canais digitais e unificar os canais de atendimento. Além disso, destinamos R$1 milhão em
ações de medicina preventiva e promoção à saúde. Todo o investimento, aliado a um
aprimoramento contínuo dos nossos processos internos nos permitiu manter o Nível 1 de
Acreditação, nível máximo segundo os padrões da ANS.
Ainda em termos de investimentos, em 2020 a Operadora assumiu o controle indireto da Clinica
Perinatal Vitoria, reconhecida pela qualidade no atendimento UTI infantil e pediátrico, bem como
adquiriu a carteira de clientes odontológicos da Dentalpar, que agora também fazem parte da Samp
e contam com ampla infraestrutura de atendimento.
Todo o investimento e crescimento só foi possível graças a uma equipe multidisciplinar, que se
empenharam e se adaptaram rapidamente às mudanças de cenário, ao trabalho remoto e a todos
desafios impostos pelo covid-19.
Para 2021 a meta é acelerar a digitalização dos nossos processos para tornar a experiência do
beneficiário ainda mais integrada, viabilizando resposta ainda mais rápida às necessidades do
cliente em qualquer interação que tenha conosco. Temos na experiência do paciente um pilar para
sustentar nosso crescimento, de modo que possamos atender cada vez mais, e melhor, a
população capixaba.
de forma digital
DANIEL NOZAKI Assinado
por DANIEL NOZAKI
GUSHI:3073566 GUSHI:30735665893
Dados: 2021.03.31
5893
21:55:42 -03'00'

________________________
Daniel Nozaki Gushi
Diretor Financeiro

Assinado de forma
ANDRE LUIZ
digital por ANDRE LUIZ
MADUREIRA DE MADUREIRA DE
OLIVEIRA:5319 OLIVEIRA:53194810987
Dados: 2021.03.31
4810987
22:01:02 -03'00'

Vitória, 30 de março de 2021.
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Diretor Presidente

Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, 195, 4º andar, Ed. Guizzard Center, Praia do Suá - Vitória-ES,
CEP: 29052-290 / TEL: (27) 3334-9000 | samp.com.br

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Ilmos. Srs.
QUOTISTAS e ADMINISTRADORES da
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
Vitória - ES
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SAMP ESPÍRITO
SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das
Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do
Auditor
A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data
deste relatório, que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da
administração obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da Governança pelas Demonstrações
Contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade;
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
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 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em
continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 30 de março de 2021.
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PARECER ATUARIAL SOBRE AS PROVISÕES TÉCNICAS
CONSTANTES NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
À SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
Vitória/ES
1- Examinamos as demonstrações financeiras da Operadora SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A, CNPJ 02.403.281/0001-59, Registro na ANS 34.203-3, referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2020, compreendidas por: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício. Nossa responsabilidade é de validar os valores das provisões técnicas atuariais contidas
nessas demonstrações financeiras, calculadas com base em Nota Técnica Atuarial de Provisão –
NTAP, em cumprimento ao anexo I, capítulo I, item 6.3.11 da Resolução Normativa da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS nº 435/18 e suas alterações.
2- Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas Técnicas Atuariais aplicáveis à
Operadora, assim definidas pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e ANS, restritos a: (a) avaliação
dos procedimentos atuariais; e (b) análise do cumprimento da Resolução Normativa da ANS
nº 393/15 e suas alterações, no que tange à constituição das provisões técnicas consubstanciadas
em Nota Técnica Atuarial de Provisões – NTAP.
3- A Operadora possui Nota Técnica Atuarial de Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
(PEONA) – Outros Prestadores comunicada à ANS formalmente no Termo de Responsabilidade
Atuarial do 4º trimestre de 2019. O montante integral apurado em 31 de dezembro de 2020 para a
PEONA é de R$ 25.491.180,27.
4- Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente o
registro do valor da provisão técnica: Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA) –
Outros Prestadores calculado e informado à Operadora.
Belo Horizonte, 11 de março de 2021.
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