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Prezados Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Odonto Empresas Convênios
Dentários Ltda. (a “Sociedade”), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes.
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
1. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
O ano de 2020 apresentou diversos desafios para a Companhia, em função não apenas do contexto do próprio setor mas também foi um ano desafiador, especialmente em virtude do nível de
incertezas em relação à duração e à profundidade dos impactos da pandemia sobre a saúde publica e a economia. Mediante a este cenário, a Sociedade encerrou o ano de 2020 registrando lucro
de R$ 3,8 milhões, as receitas com as operações de assistência odontológica alcançaram R$ 67,9
milhões, enquanto o custo de eventos avisados foi de R$ 17,4 milhões. O patrimônio líquido da
Sociedade findou o exercício em R$ 20,8 milhões.
2. PERSPECTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
As perspectivas e estratégias da Sociedade são determinadas pela Administração com base em
um planejamento consistente objetivando retorno aos acionistas e o atendimento da necessidade
dos segurados. Os ativos financeiros estão avaliados a valor justo e a Sociedade possui capacidade
financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados nesta categoria.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E AGRADECIMENTOS
A ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA. agradece o apoio e a confiança dos acionistas. Agradecemos também o apoio dado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, em
particular, aos nossos clientes, objetivo principal do nosso trabalho.
Por fim, a ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA reconhece o esforço eficaz e o profissionalismo do seu corpo funcional e da Caixa Econômica Federal. O apoio e a dedicação mais uma
vez demonstrados por todos são fatores fundamentais para consolidar as conquistas obtidas e
enfrentar, com competência e dinamismo, nossos futuros desafios.
Barueri, 24 de fevereiro de 2021.
A Administração.

