Vitória-ES, 15 de março de 2019.
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.
CNPJ/MF n.º 31.466.949/0001-05
Registro ANS nº 33561-4
Relatório da Administração
Senhores Acionistas,
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da SAMEDIL – SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO MÉDICO S.A. submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as
demonstrações contábeis individuais da Entidade, acompanhadas do relatório dos auditores
independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
a) Política de destinação de lucros / superávits / sobras
A Entidade tem como política a retenção de seus lucros ao final do exercício, com o objetivo de
fortalecer o seu negócio e a necessidade contínua de investimentos.
b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na
“performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício
Nossa operação consiste em oferecer ao mercado de plano de saúde, produtos individuais, tendo ao
final deste exercício alcançado a marca de 26.716 beneficiários. Atuamos principalmente nas regiões
de Vitória(ES), Vila Velha(ES), Cariacica(ES), Serra(ES), Belo Horizonte(MG), Betim(MG) e
Contagem(MG).
Apuramos em 2018 um lucro líquido de R$ 44.173.179, crescimento de 189% em relação à 2017.
Este resultado foi alcançado com a boa gestão comercial, controle da sinistralidade e melhoria da
eficiência administrativa, conforme se observa na comparação a seguir:
Item
Contraprestações Líquidas

2018 R$ AV%
194.004.216

2017 R$ AV%
136.317.924

2016 R$ AV%
98.134.498

Eventos Indenizáveis

85.173.545

44%

74.521.438

55%

63.274.112

64%

Lucro Bruto

97.452.465

50%

53.778.547

39%

30.513.874

31%

Despesas Administrativas

24.161.061

12%

16.057.452

12%

15.174.246

15%

Lucro Líquido

44.173.179

23%

23.377.796

17%

8.926.270

9%
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c) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s)
Temos a expectativa de obter um crescimento real de 27% na venda de planos individuais e 41% na
Receita Bruta, bem como manter nossa sinistralidade total abaixo de 68%.
d) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos
alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção à saúde;
No ano de 2018 finalizamos as obras da nova Unidade no município de Vila Velha(ES) e iniciamos o
projeto do Hospital MedSênior. Todos os investimentos com recursos obtidos juntos às instituições
bancárias, tendo como objetivo a verticalização de nossas operações.
Estaremos trabalhando para a melhoria contínua dos processos e fortalecimento da marca.
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