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Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

Nota 2020 2019
Ingressos de contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde 182.405.123    185.383.861    
Ingressos com operações de assistência à saúde 4.16 185.611.528    187.163.654    

  Ingressos de contraprestações líquidas 185.756.345 187.137.450

  Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde 4.11 (144.817)          26.204

(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora (3.206.405)       (1.779.793)       

Eventos indenizáveis líquidos (149.532.856)   (149.700.501)   
 Dispêndios com eventos conhecidos ou avisados 4.11 (150.145.627)   (149.357.223)   

 Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados 4.11 612.771           (343.278)          

Resultado das operações com planos de assistência à saúde 32.872.268      35.683.360      
Outros ingressos operacionais de planos de assistência à saúde 2.800               3.630               

Ingressos de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora 10.897.426      27.352.548      
 Ingressos com operações de assistência médico-hospitalar 5.993.816        25.761.085      

 Receita com administração de intercâmbio eventual 1.574.584        257.932           

   Outros ingressos operacionais 3.329.026        1.333.531        

   Receitas operacionais outras atividades autogestões 2.984.833        771.776           

Outros dispêndios operacionais com planos de assistência à saúde (1.012.353)       (1.745.365)       
 Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde (107.569)          (809.648)          
 Provisão para perdas sobre créditos (904.784)          (935.717)          

Outros dispêndios operacionais de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora (8.740.750)       (27.315.349)     

Resultado bruto 37.004.224      34.750.600      
Dispêndios de comercialização (99.863)            (112.759)          

Dispêndios administrativos 22 (20.303.888)     (21.760.791)     

Resultado financeiro líquido 23 (564.642)          1.103.286        
 Ingressos financeiros 1.524.947        2.326.837        

 Dispêndios financeiros (2.089.589)       (1.223.551)       

Resultado patrimonial 769.586           673.897           
 Ingressos patrimoniais 769.586           673.897           

 Dispêndios patrimoniais -                   -                   

Resultado antes da tributação e participações 16.805.417      14.654.233      
Imposto de renda 24 (625.262)          (525.696)          

Contribuição social 24 (239.482)          (199.806)          

Tributos diferidos 9.886               9.569               

Participação sobre o lucro (501.678)          (463.932)          

Sobra líquida do exercício 15.448.881      13.474.368      
Realização da reserva de reavaliação 31.306             30.300             

Antecipação de sobras (2.817.247)       (4.219.405)       

Realização da RATES 210.899           178.787           

Constituição de reservas legais e estatutárias:

 Reserva legal 10% (1.544.888)       (1.347.437)       

 RATES 5% (772.444)          (673.718)          

À disposição da AGO 10.556.507      7.442.895        

Araras, 31 de dezembro de 2020.
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