
 

Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico 
 
Demonstrações do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em reais 
 

    Nota   2021    2020 

Ingressos de contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde     203.979.992   182.405.124 

Ingressos com operações de assistência à saúde  4.17   207.350.578   185.611.529  

 Ingressos de contraprestações líquidas     207.534.921   185.756.346  
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde  4.11  (184.343)  (144.817) 
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora    (3.370.586)   (3.206.405) 
Eventos indenizáveis líquidos    (176.881.054)  (149.532.856) 

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados  4.11  (176.299.789)  (150.145.627) 
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados  4.11  (581.265)  612.771  

Resultado das operações com planos de assistência à saúde    27.098.938   32.872.268  

Outros ingressos operacionais de planos de assistência à saúde    3.260   2.800  
Ingressos de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da 
operadora    16.583.245   10.897.426  

 Ingressos com operações de assistência médico-hospitalar    13.605.469   5.993.816  
 Receita com administração de intercâmbio eventual    2.306.579   1.574.584  
Outras Receitas Operacionais    5.404.722   6.313.859  

 Outros ingressos operacionais     671.197   3.329.026  
Receitas operacionais outras atividades autogestões    4.733.525   2.984.833  
Outros dispêndios operacionais com planos de assistência à saúde    (2.589.456)   (1.012.353) 

 Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde    (293.553)  (107.569) 
Provisão para Perdas Sobre Créditos    (2.295.903)  (904.784) 
Outros dispêndios operacionais de assist. à saúde não relacionados com planos 
de saúde da operadora    (10.590.528)   (8.740.750) 

Outros dispêndios operacionais de assist. à saúde não relacionados com planos 
de saúde da operadora    (6.856.561)   (5.692.232) 
Despesas operacionais outras atividades autogestões    (3.733.967)   (3.048.518) 
Resultado bruto    35.238.984   37.004.223  

Dispêndios de comercialização    (119.651)  (99.863) 
Dispêndios administrativos  22  (21.325.624)  (20.303.888) 

Resultado financeiro líquido   23  1.882.362   (564.642) 

 Ingressos financeiros    5.204.696   1.524.947  
 Dispêndios financeiros    (3.322.334)   (2.089.589) 

Resultado patrimonial    1.885.537   769.586  

 Ingressos patrimoniais    1.885.537   769.586  
Resultado antes da tributação e participações    17.561.608   16.805.416  

Imposto de Renda  24  (953.585)  (625.262) 
Contribuição Social  24  (360.584)  (239.481) 
Tributos diferidos    10.228   9.886  
Participação sobre o lucro    (487.518)  (501.678) 

Sobra líquida do exercício    15.770.149   15.448.881  

 
 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
Araras, 31 de dezembro de 2021. 
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