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Unimed Leste Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico 
 
Demonstrações do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em reais 

 
 Nota  2020  2019 
Ingressos de contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde   195.918.152  188.202.711 
Ingressos com operações de assistência à saúde   201.573.008  192.917.435 

Ingressos de contraprestações líquidas   201.677.175  192.955.972 
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde   (104.167)   (38.537) 
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora   (5.654.856)  (4.714.724) 

Eventos indenizáveis líquidos 19  (144.312.840)  (151.928.029) 
Dispêndios com eventos conhecidos ou avisados   (145.704.129)  (152.945.816) 
Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados   1.391.289  1.017.787 

Sobra das operações com planos de assistência à saúde   51.605.312  36.274.682 
Outros ingressos/receitas operacionais de planos de assistência à saúde   39.076  40.975 

Ingressos/ receitas de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora 21  10.002.113  12.525.274 
Ingressos/ receitas com operações de assistência médico-hospitalar   9.051.912  11.001.748 
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar    898.187  1.458.652 
Outros ingressos/ receitas operacionais   52.014  64.874 
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde   (366.081)  (428.288) 

Outros dispêndios/ despesas operacionais com planos de assistência à saúde   (4.470.247)  (3.183.822) 
Outros dispêndios/ despesas de operações de planos de assistência à saúde   (11.496)  (12.347) 
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças   (3.063.451)  (2.202.277) 
Provisão para perdas sobre créditos   (1.395.300)  (969.198) 
Outros dispêndios/ despesas oper.de assist.à saúde não relac.com planos de saúde da operadora   (17.577.301)  (18.280.184) 

Resultado bruto   39.232.872  26.948.637 
Dispêndios/ despesas com comercialização   (1.577.397)  (1.340.098) 
Dispêndios/ despesas administrativas 22  (17.802.237)  (16.619.021) 

Resultado financeiro líquido  23  (687.146)  (154.379) 
Ingressos/ receitas financeiras   2.409.693  2.914.274 
Dispêndios/ despesas financeiras   (3.096.839)  (3.068.653) 

Resultado patrimonial   1.319.782  1.196.672 
Ingressos/ receitas patrimoniais   1.323.826  1.204.632 
Dispêndios/ despesas patrimoniais   (4.044)  (7.960) 

Sobra antes dos tributos e participações   20.485.874  10.031.811 
IRPJ 24  (737.649)  (733.046) 
CSLL 24  (274.194)  (272.537) 
Participações sobre o lucro   (248.972)  (346.999) 

Sobra líquida do exercício   19.225.059  8.679.229 

Utilização da RATES     190.661   431.057 
Destinação: reserva para margem de solvência     (8.823)   (110.351) 
Adiantamento de sobras   (2.141.688)   
Constituição de reservas estatutárias e legais:      

Reserva legal 10%    (1.922.506)   (867.923) 
RATES 5%     (961.253)   (433.962) 
Transferência para reserva “Ad-referendum” da AGO   (6.021.372)   - 

   8.360.078  7.698.050 

 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 


