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Demonstrações do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 
Em reais 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
Araras, 31 de dezembro de 2019.  
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    Nota   2019   2018 
Ingressos de contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde   185.383.861  151.549.835 

Ingressos com operações de assistência à saúde 4.16  187.163.654  153.142.289 
 Ingressos de contraprestações líquidas   187.137.450  153.011.920 
 Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde 4.11  26.204  130.369 
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da 

operadora 
   (1.779.793)  (1.592.454) 

Eventos indenizáveis líquidos   (149.700.501)  (120.933.515) 

 Dispêndios com eventos conhecidos ou avisados 4.11  (149.357.223)  (119.705.763) 
 Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados 4.11  (343.278)  (1.227.752) 
Resultado das operações com planos de assistência à saúde   35.683.360  30.616.320 

Outros ingressos operacionais de planos de assistência à saúde   3.630  4.745 

Ingressos de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da 
operadora 

  27.352.548  27.082.476 

 Ingressos com operações de assistência médico-hospitalar   25.761.085  26.138.417 
 Receita com administração de intercâmbio eventual   257.932  540.089 
 Outros ingressos operacionais   1.333.531  403.970 
Receitas operacionais outras atividades autogestões   771.776  - 

Outros dispêndios operacionais com planos de assistência à saúde   (1.745.365)  (1.297.169) 
 Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde   (809.648)  - 
 Provisão para perdas sobre créditos   (935.717)  (1.297.169) 
Outros dispêndios operacionais de assist. à saúde não relacionados com 

planos de saúde da operadora 
  27.315.349)  (25.049.680) 

Resultado bruto   34.750.600  31.356.692 

Dispêndios de comercialização   (112.759)  (111.321) 
Dispêndios administrativos 22  (21.760.791)  (19.767.326) 
Resultado financeiro líquido  23  1.103.286  1.135.318 

 Ingressos financeiros   2.326.837  2.199.755 
 Dispêndios financeiros   (1.223.551)  (1.064.437) 
Resultado patrimonial    673.897  691.913 

 Ingressos patrimoniais   673.897  712.247 
 Dispêndios patrimoniais   -  (20.334) 
Resultado antes da tributação e participações   14.654.233  13.305.276 

Imposto de renda 24  (525.696)  (570.075) 
Contribuição social 24  (199.806)  (219.126) 
Tributos diferidos   9.569  9.273 
Participação sobre o lucro   (463.932)  (410.247) 
Sobra líquida do exercício    13.474.368  12.115.101 
Realização da reserva de reavaliação    30.300  29.364 

Antecipação de sobras    (4.219.405)  (3.628.348) 
Baixa conta corrente cooperados IN ANS nº 20    -  (2.301.210) 
Realização da reserva para riscos “Ad-referendum” da AGO      2.275.232 
Realização da RATES    178.787  158.704 
Constituição de reservas legais e estatutárias:       
 Reserva legal 10%   (1.347.437)  (1.211.510) 
 RATES 5%   (673.718)  (605.755) 
À disposição da AGO    7.442.895  6.831.578 


