
 
 

 
 

Unimed de Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico 
Demonstrações de Resultados dos  

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(em reais) 

Nota
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde 4r 217.254.806   195.918.152   217.254.806   195.918.152   
Receitas com operações de assistência à saúde 223.314.965    201.573.008    223.314.965    201.573.008    

Contraprestações líquidas 19 223.202.723          201.677.175          223.202.723          201.677.175          
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde 112.242                (104.167)               112.242                (104.167)               

(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da 
operadora 

(6.060.159)        (5.654.856)        (6.060.159)        (5.654.856)        

Eventos indenizáveis líquidos 4s (181.408.170)  (144.312.840)  (179.273.019)  (142.352.338)  
Eventos conhecidos ou avisados 20 (180.307.567)   (145.704.129)   (178.172.416)   (143.743.627)   
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados (1.100.603)        1.391.289         (1.100.603)        1.391.289         

Resultado das operações com planos de assistência à saúde  35.846.636      51.605.312      37.981.787      53.565.814      

Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde  60.394             39.076             60.394             39.076             

Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de 
saúde da Operadora 12.716.280      10.002.113      12.716.280      10.002.113      

Receitas com operações de assistência médico-hospitalar 11.406.352       9.051.912         11.406.352       9.051.912         
Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência 
médico hospitalar 

1.193.939         898.187            1.193.939         898.187            

Outras receitas operacionais  115.989            52.014              115.989            52.014              
(-) Tributos diretos dfe outras atividades de assistência à saúde (432.302)           (366.081)           (436.909)           (360.338)           

Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde (3.711.444)        (4.470.247)        (3.711.444)        (4.470.247)        
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde  (18.350)                 (11.496)                 (18.350)                 (11.496)                 
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças  (3.268.307)            (3.063.451)            (3.268.307)            (3.063.451)            
Provisão para perdas sobre créditos  (424.787)               (1.395.300)            (424.787)               (1.395.300)            

Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas 
com planos de saúde da operadora

(19.051.514)     (17.577.301)     (19.544.528)     (18.050.514)     

Resultado bruto 25.428.050      39.232.872      27.065.580      40.725.904      

Despesas de comercialização  (1.662.755)      (1.577.397)      (1.662.755)      (1.577.397)      

Despesas administrativas  (19.392.865)    (17.802.237)    (19.392.865)    (17.802.237)    

Resultado financeiro líquido  2.096.634        (687.146)          2.114.485        (682.773)          
Receitas financeiras 4.764.004         2.409.693         4.784.326         2.416.414         
Despesas financeiras  (2.667.370)        (3.096.839)        (2.669.841)        (3.099.187)        

Resultado patrimonial  1.420.204        1.319.781        461.714           446.863           
Receitas patrimoniais  1.425.565         1.323.825         467.075            450.907            
Despesas patrimoniais  (5.361)               (4.044)               (5.361)               (4.044)               

Resultado antes dos impostos e participações  7.889.268        20.485.873      8.586.159        21.110.360      

Imposto de renda  4n (996.253)           (737.649)           (1.148.135)        (871.957)           
Contribuição social 4n (367.290)           (274.193)           (430.609)           (331.185)           
Participações sobre o lucro (234.425)           (248.971)           (234.425)           (248.971)           

Participação dos não controladores -                    -                    (481.690)           (433.187)           

Resultado líquido do exercício 4q 6.291.300        19.225.060      6.291.300        19.225.060      

Controladora Consolidado

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 


