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PALAVRA DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

O ano 2016 para muitas organizações conseguiu ser mais penoso que 2015, 

se tornando maior a taxa de desempregados no mercado e com a área pública 

enfrentando grandes dificuldades, sim a inflação instaurada pode ter sido 

menor que o ano de 2015 (de 10,67% para 6,69%), mas para as famílias que 

estão desempregadas a busca de emprego, algo pequeno se torna grande. 

Com todas as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros o sistema Unimed 

como demais empresas de plano de saúde sofreu com baixas tantos de 

beneficiários diretos como por planos empresariais, assim tento quedas 

substanciais em suas carteiras. 

Em tempos de incertezas é necessário rever macro estratégias e enxugar 

custos para garantir a constância, pensando nas situações atuais e futuras a 

Unimed Cooperativa enxugou seu quadro de conselheiros e sua diretoria 

executiva. 

2016 foi um ano de muitos planejamentos e busca por novas metas, mas a 

UCBS não se deteve perante as oportunidades, mesmo numa fase cautelosa o 

crescimento e expansão são necessários para se movimentar a economia, com 

esse pensamento e com a busca de mais clientes pelos serviços da 

Cooperativa, houve a inclusão de mais duas especialidades em nosso quadro 

de Auditoria Médica Especializada, Ortopedia e Neurocirurgia, onde contamos 

com o apoio de dois médicos renomados em nossa equipe de Auditores. 

E como já foi comprovado o setor de Guarda e Gestão de Conteúdo é um dos 

que mais estão crescendo, o que para nós já se comprovou, em 2016 em um 

grande lance de sorte adquirimos mais 2 galpões para expansão de nossas 

atividades. 

E mesmo sendo um ano muito cauteloso 2016 trouxe muitas vitórias para 

UCBS e só temos agradecer a todos os nossos parceiros que junto a nós 

busca o crescimento e desenvolvimento da marca UNIMED. 
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 
  

Política de Gestão da Qualidade 

 

Oferecer soluções de Gestão de Conteúdos e Auditoria Médica Especializada, 

reconhecidos pelo Sistema Unimed e pelo Mercado, por sua qualidade, 

tecnologia e agilidade, que resultam da busca contínua pela excelência dos 

processos; ao atendimento às legislações e requisitos aplicáveis; e segurança 

de nossos colaboradores; proporcionando desta maneira, a satisfação entre as 

partes envolvidas e o respeito aos princípios éticos adotados pela organização. 

 

Missão 

 

Oferecer serviços de qualidade aos nossos associados e clientes, de forma a 

agregar valor às suas atividades, valorizando nossas singulares associadas, 

colaboradores, fornecedores e a comunidade onde atuamos. 

 

Visão 

 

Ser referência no Sistema Unimed em nossas áreas de atuação, 

desenvolvendo soluções eficientes e estratégicas. 

 

Valores 

 

- Ética, Respeito e Honestidade;  

- Satisfação do cliente; 

- Responsabilidade Sócio-Ambiental; 

- Princípios Cooperativistas;  

- Orgulho de ser Unimed. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Com divulgação anual, este Relatório de Gestão e Sustentabilidade expõe a 

prestação de contas do período de janeiro a dezembro de 2016, traremos de 

maneira clara e objetiva a saúde econômica da Unimed CBS, seus 

investimentos realizados, suas parcerias e resultados alcançados nas suas 

áreas de Projeto Coração, Auditoria Médica Especializada, Gestão de 

Conteúdo e Centro de Formação Continuada. 

 

PERFIL 
 

A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços se reside em um ponto 

estratégico para suas principais associadas tento sede própria no Distrito 

Industrial de Capivari, às margens da Rodovia do Açúcar (SP 308), fundada em 

1992 foi instituída para suprir as necessidades de suas singulares viabilizando 

financeiramente as melhores soluções. 

Sua abrangência é de nível estadual e nacional, variando conforme atividades 

prestadas, a cooperativa trabalha hoje com quatro áreas de negócios, sendo o 

Projeto Coração que teve início em 1992 oferecendo soluções para 

regularização dos procedimentos cardiológicos das associadas, trazendo 

durante estes 24 anos de parceria resultados grandiosos e satisfatórios. Com 

todo o know how adquirido viu-se a possibilidade de ofertar um serviço 

adaptado para demais Unimeds do sistema, se tornando assim a pioneira no 

serviço de Auditoria Médica Especializada, iniciando em 2001 com a 

especialidade de Cardiologia e evoluindo com o tempo para as áreas de 

Oncologia, Vascular, Bucomaxilo e este ano iniciamos os serviços em 

Ortopedia e Neurocirurgia, o serviço de Auditoria Médica conta com a parceria 

de grandes auditores renomados e tem sua abrangência a nível nacional. 

Buscando cada vez mais satisfação de nossos clientes a UCBS em 2009 após 

muitos planejamentos deu inicio aos serviços de Guarda e Gestão de 

Conteúdo uma área que está em plena ascensão, onde é oferecido uma gama 

de serviços como guarda, organização, digitação e digitalização, microfilmagem 

e expurgo dos documentos, o serviço que deu inicio somente com o Sistema 
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Unimed, hoje é oferecido para todos os tipos de empresas do estado de São 

Paulo. Buscando melhorar cada dia mais o desenvolvimento dos 

colaboradores, em 2010 iniciou o Centro de Formação Continuada, serviço 

oferecido somente para nossas associadas visa encontrar a necessidades e 

realizar treinamentos para o desenvolvimento da equipe para melhor realização 

de suas atividades.  

O sucesso da UCBS é o reflexo da colaboração, planejamento, iniciativa e de 

cada conquista compartilhada. Um ciclo de crescimento e cooperação que 

foram fundamentais para que a imagem da Cooperativa se fortalecesse no 

mercado. 

 

MAPA ESTRATÉGICO 
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ÁREAS DE NEGÓCIO 
 

 

Projeto Coração 

 

No ano de 2016 mesmo com a desistência de uma associada pelo serviço, não 

houve impacto no faturamento, mesmo com essa perca houve uma evolução 

de 11% no faturamento da área, porém, teve uma queda em seus usuários de 

11% referente a 2015. Neste ano o Projeto Coração ficou composto por 3 

associadas, a atividade realiza gestão de todos os procedimentos cardíacos, 

visando diminuição de custos e riscos operacionais. Seu faturamento atingiu 

mais de R$ 12,4 milhões, assim representando 71% do faturamento total da 

UCBS. 

Mesmo com a saída da Associada e a inconstância de beneficiários nos planos 

de saúde, houve aumento em relação à quantidade de procedimentos gerando 

mais de R$ 9,07 milhões de custos assistenciais, o que comparado com 2015 

teve uma evolução de 2%.  

 

 

4% 

6% 

-2% 

-11% 

2013 2014 2015 2016 

Evolução Qtd Usuários 
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A UCBS sempre está em busca de manter seus custos e favorecer suas 

associadas, visando isto o Projeto Coração credenciou mais recursos para 

realização dos procedimentos cardiológicos, trazendo assim melhor 

negociação de custos para suas associadas. 

 

 

Auditoria Médica Especializada 

 

 

A área de Auditoria Médica Especializada da UCBS no ano de 2016 contou 

com mais de 3,3 milhões de usuários inscrito, gerando mais de 34 mil 

procedimentos e mais de R$ 11 milhões em glosas, a área hoje conta com 

mais de 8 médicos especializados nas áreas de Cardiologia, Quimioterapia, 

Radioterapia, Vascular e Bucomaxilo, e neste ano a UCBS aumentou seu time 

de médicos especialistas com a inclusão das áreas de Ortopedia e 

Neurocirurgia. 

A Auditoria Médica Especializada hoje atinge mais de 7 estados 

nacionais,sua maior abrangência é no estado de São Paulo onde se encontra 

59% da sua carteira de usuários. 

 

 

 

2% 

7% 
7% 

2% 

2013 2014 2015 2016 

Evolução Procedimentos 
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Especialidades 
Qtd. 

Procedimentos 
Porcentagem 

Média de Glosas 
Área de 

Abrangência 

Bucomaxilo 71 24% SP/ PR/ PB 

Cardiologia 7.314 4% SP/ SC/ AL/ GO/ PR 

Quimioterapia 25.556 4% SP/ PR/ MG/ PB 

Radioterapia 1.824 17% SP/ PR/ MG 

Vascular 219 17% SP/ PR 

 

O faturamento da área em 2016 foi mais de R$ 1,8 milhões, representando 

11% do faturamento total da UCBS, e que comparado ao ano de 2015 teve 

uma queda de 3%, porém visto a crise que se instalou no Brasil e considerando 

o percentual da taxa de desemprego da população, assim gerando a 

desistência em questão de planos de saúde. Esta queda no faturamento já era 

algo esperado pela UCBS, a qual já busca sua reversão com a inclusão de 

novas especialidades, reforçando seus valores flexíveis e trabalhando com 

contratos por pacotes. 

 

Gestão e Guarda de Conteúdo 

 

 

Em 2016 o setor de Gestão e Guarda de Documentos passou por um grande 

crescimento e desenvolvimento, de inicio pode destacar a modificação da 

nomenclatura do serviço, hoje a UCBS não apenas faz o controle de 

documentação física, mas de mídias, dentre outros que tem grande importância 

ao cliente. Então teve a visão estratégica de alterar a descrição de serviço de 

Gestão e Guarda de Documentos, para Gestão e Guarda de Conteúdo, 

trazendo um diferencial a sua atividade. 

Em agosto de 2016 houve a aquisição de mais dois galpões para a guarda de 

conteúdo aumentando a capacidade de armazenamento em 32%. 
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O faturamento do setor em 2016 atingiu mais de R$ 3,2 milhões, 

representando 18% do faturamento total da UCBS, e que comparado com 2015 

teve uma evolução de 17%. Hoje o sistema Unimed representa 76% da sua 

carteira de trabalho, que contempla 34 clientes, mas sua visão futura é buscar 

atingir cada vez mais clientes do mercado em geral. 

Os serviços prestados pelo setor são: 

 Alocação de Caixas – serviço de armazenamento das caixas que teve 

um crescimento de 21% comparado ao ano de 2015; 

 Atendimento de Pedidos – serviço onde atende as solicitações de 

clientes de busca de caixas/ documentos avulsos teve um crescimento 

de 23,45% comparado ao ano de 2015; 

 Gestão Eletrônica de Documentos – serviço de digitação, digitalização e 

imputação dos documentos para o portal UCBS, sua evolução em 

projetos realizados foi de 21% comparado ao ano de 2015; 

 Transposição – serviço de unificação de prontuários, organização, 

conferencia e transposição dos documentos dos clientes para as caixas 

padrão Unimed e inclusão dos mesmos no portal UCBS quando 

necessário, a evolução de unificação de prontuários teve uma taxa de 

crescimento de 13% comparado ao ano de 2015. 

O serviço de Gestão e Guarda de Conteúdo é uma atividade que tem um 

grande crescimento no mercado em geral, por trazer uma grande vantagem 

Galpão 1 

Construído em 2009 

Capacidade para 

41.411 caixas 

Galpão 2 

Construído em 2011 

Capacidade para 

30.599 caixas 

Galpão 3/4 

Construído em 2014 

Capacidade para 

137.516 caixas 

Galpão 5/6 

Adquirido em 2016 

Capacidade para 

96.468 caixas 

Capacidade de 

Armazenamento Total  

305.994 caixas. 

Média de 2 anos para 

expansão 
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para as organizações, em sua redução de custos em locais de armazenamento 

e mão de obra. 

 

STAKEHOLDERS 
 

 

O termo Stakeholders em inglês pode ser traduzido como stake – interesse, 

participação, risco e holder – aquele que possui. E juntas tem a tradução como 

partes interessadas. Ou seja, um grupo ou pessoa que tem interesse em uma 

organização, negócio, indústria, sendo ou não investidor. 

A UCBS tem como partes interessadas seus Clientes, Colaboradores, 

Prestadores de Serviços e Fornecedores. 

A comunicação com os stakeholders é realizada atrás do site da UCBS, por e-

mails, visitas, murais, boletins dentre outros. 

 

Clientes 

 

Com o crescimento da concorrência no mercado atual, os clientes se tornam 

cada dia mais exigentes e buscam por serviços com qualidade e com menor 

preço, estão atrás de profissionais que atendam seus requisitos e que se 

comprometam a ajudá-los com seus objetivos. 

Neste ano a UCBS teve uma evolução de 2% em sua carteira de clientes 

comparada ao ano de 2015. 

 

 

53 
54 

56 
57 

2013 2014 2015 2016 

Carteira de Clientes 
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Prezando pela satisfação continua de seus clientes a UCBS realiza anualmente 

uma pesquisa de satisfação, assim aumentando a laço entre cliente e empresa 

para saber quais suas necessidades e se estão sendo atingidas. Por 5 anos 

consecutivos a UCBS ultrapassa a meta esperada, atingindo o resultado 

máximo em suas áreas de serviços. E os elogios despendidos a Cooperativa 

vem crescendo a cada ano. 

Para muitas organizações receber uma reclamação de cliente é visto como um 

grande problema, mas a UCBS encara como grande crescimento e 

fortalecimento de suas atividades, cada reclamação é avaliada e mesmo que 

não seja procedente é realizada a tratativa com o cliente. 

No ano de 2016 a UCBS recebeu 4 reclamações, sendo 3 procedentes e 1 não 

procedentes, todas foram tratadas com maior dedicação trazendo assim o 

fortalecimento do relacionamento com o cliente e desenvolvimento da 

Cooperativa. 

 

 

 

Colaboradores 

 

Para que uma organização possa atingir seus objetivos e ter um bom 

crescimento, é necessário ter uma equipe empenhada para lhe auxiliar, buscar 

a satisfação dos colaboradores é essencial para o sucesso de uma 

organização. 

E pensando em identificar as necessidades de seus parceiros internos a UCBS 

realiza anualmente a pesquisa de satisfação com os colaboradores e no ano de 

2015 2016 

25 

31 

4 3 

Elogios 

Reclamações 
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2016 teve uma evolução positiva de 28% em relação ao ano de 2015 em seus 

resultados. 

A UCBS busca desenvolver seus colaboradores através de seus comitês 

internos, em 2016 foi implantado o CAIM – Comitê de Análise e Implementação 

de Melhorias, para auxiliar os demais colaboradores na estruturação de suas 

ideias de melhorias tanto estruturais como de processo, para a elaboração do 

comitê foi realizado um processo seletivo onde foram testados sua habilidades 

e verificado sua necessidades de desenvolvimento, em cima deste processo 

pode-se realizar um cronograma de desenvolvimento para todos que 

participarão do processo seletivo. 

Além do CAIM a UCBS conta com uma Brigada de Incêndio, CIPA e um comitê 

para manutenção do Programa 5S. 

 

Diversidade UCBS 

 

As mulheres são maioria na UCBS, 

atingindo 55% do quadro de 

colaboradores, e quase que 100% em 

cargos de gestão e técnico. 

 

 

Conta com uma diversidade de gerações, tendo 

assim, posturas, ideais e ideias diversificadas. 

 

 

 

A Rotatividade na UCBS atinge somente 0,20%, 

o que apresenta a fidelidade e a satisfação de 

seus colaboradores. 

 

A UCBS encerrou o ano de 2016 com 44 colaboradores efetivos e 3 

estagiários, a interação e qualidade de vida de todos se torna muito importante 

para um bom clima dentro da organização e satisfação entre ambas as partes, 

Gênero 

Mulheres 26 55% 

 Homens 21 45% 

 TOTAL 47  

Faixa Etária Resultado 

até 18 anos 1 

de 19 a 24 anos 13 

de 25 a 29 anos 18 

de 30 a 45 anos 10 

de 46 a 59 anos 3 

acima de 60 anos 2 

 Tempo de Casa Resultado 

Menos de 3 anos 30 

De 3 a 6 anos 7 

De 6 a 10 anos 5 

De 10 a 20 anos 5 

Acima de 20 anos 0 
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assim durante o ano houve a promoção de alguns dias “D” para 

conscientização e interação de todos. 

 

A Páscoa da UCBS foi doce 

e muito comemorada pelos 

colaboradores, com a 

entrega dos Ovos. 

 

 

 

 

Pensando na qualidade de 

vida de seus colaboradores a 

UCBS oferta aulas de 

ginástica laboral 3 vezes por 

semana, momentos rápidos 

de distração e prevenção. 

 

 

 

A UCBS não ficou de fora da 

campanha Setembro Lilás, 

cujo tema foi “Não me 

esqueças”, o movimento vem 

conscientizar sobre a doença 

de Alzheimer. 
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Outubro Rosa é um movimento 

que obtém adesão mundial, 

todos se unem para a 

conscientização sobre o câncer 

de mama e a importância do 

diagnóstico precoce. 

 

 

 

O Brasil não comemora o 

Halloween de uma maneira tão 

forte como os países do 

Hemisfério Norte, mas na UCBS 

o famoso “gostosuras ou 

travessuras” teve seu momento 

em 2016. 

 

 

A campanha Novembro Azul, 

vem para conscientizar os 

homens a respeito da 

prevenção e no diagnóstico 

precoce do câncer de próstata. 

 

 

E para agradecer pelo ano 

produtivo e por todo esforço 

disposto pelos colaboradores, 

não poderia encerrar o ano sem 

o famoso amigo secreto. 

Momento de distração e 

interação entre todos! 
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Fornecedores 

 

A UCBS busca atender da melhor maneira possível às necessidades de seus 

clientes, e para que isso seja possível, trabalha com uma grande gama de 

fornecedores e prestadores de serviços. 

A seleção dos fornecedores é realizada por meio de avaliações mensais de 

desempenho, e busca sempre por fornecedores com qualidade garantida por 

meio de certificados e boas indicações de empresas de confiança. 

 

Classificação de Fornecedores Críticos/ Estratégicos 

 

 Prestadores de Serviços com impacto direto nas atividades: 

 Manutenção de Servidores; 

 Softwares utilizados; 

 Comunicações (Internet e Telefones); 

 Serviços de dedetização e fumigação; 

 Recursos elétricos (energia); 

 Serviços de fretes. 

 Prestadores de Serviços alocados na organização: 

 Limpeza; 

 Portaria; 

 Serviços de Estágios. 

 Fornecedores de Produtos: 

 Matéria Prima (Caixas, lacres, etiquetas, etc). 

 

Comunidade 
 

A preocupação com o meio ambiente e o que vamos deixar para futuras 

gerações, é algo que mobiliza a todos, o assunto Sustentabilidade traz muitas 

discussões e abrange vários tipos de programas para fazermos algo pelo 

planeta. 

Em 2016 a UCBS ingressou no programa Carbono Neutro Unimed, o qual foi 

criado em 2011 pela Unimed do Brasil, com a finalidade de reduzir aumento 
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excessivo dos gases de efeito estufa, por meio da gestão de baixo carbono nas 

operações. 

É utilizado a Calculadora de CO2e – baseada no Greenhouse Gas Protocol, 

ferramenta criada para emitir um Inventário de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa (IEGEE), o que pode demonstrar qual é o maior emissor, para que 

possa ser monitorado e para buscar qual a melhor definição de metas para 

mitigação ou planejamento de neutralização do mesmo. A Calculadora reverte 

à quantidade de gases emitidos em plantio de mudas para reversão dos 

mesmos. 

 

No dia mundial do meio ambiente, 05 de junho, foi 

realizada uma palestra conscientizando a 

importância dos cuidados com meio ambiente, foi 

apresentado os resultados da Calculadora, e os 

meios para diminuição das emissões causadas. Foi 

programado um dia para plantio de mudas junto ao 

comitê do Programa 5S. 

Em 2016 também foi renovado o contrato junto a 

Prefeitura Municipal de Capivari, referente a adoção 

do canteiro que se localiza a frente da UCBS, o qual 

recebeu novas mudas para sua revitalização. 

 

Responsabilidade Social 
 

A UCBS se preocupa com a comunidade ao seu entorno, e sempre que 

possível procura apoiar instituições de sua cidade, pelo segundo ano 

consecutivo recebeu o certificado de “AMIGO DO IDOSO”, pela doação de 

parte de seu Imposto de Renda. 

Esta iniciativa, cujos benefícios para a sociedade são extremamente 

significativos, está alinhada com a crescente importância do papel que os 

indivíduos e as empresas podem exercer como agentes ativos do 

desenvolvimento das comunidades e na construção de uma cidadania 

responsável e produtiva. 
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Selo Nacional Unimed de Governança e Sustentabilidade 

 

 

A Unimed Cooperativa obteve a certificação Prata, 

referente à suas práticas de governança e ações de 

sustentabilidade. 

O Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade foi 

criado pela Unimed do Brasil, para estimular a prática 

da governança cooperativa e a gestão para a 

sustentabilidade como um diferencial. 

A UCBS foi uma das 181 Unimeds, que participaram de todo processo para 

certificação e ficou entre as 101 que receberam o Selo Prata. 

 

Certificação ISO 9001:2008 

 

A UCBS passou pela 1ª manutenção após sua recertificação da ISO 

9001:2008 em 07 de novembro de 2016 as áreas de Gestão de Conteúdo e 

Auditoria Médica Especializada tiveram seu certificado aprovado pela 

certificadora, Bureau Veritas Certification, pelo quinto ano consecutivo. 

A busca contínua por uma gestão eficiente é fator decisivo para o sucesso e se 

faz necessário no contexto competitivo que as organizações estão inseridas. 
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DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO 
 

 

Os ingressos (receita bruta) originados das prestações de serviços às 

associadas e clientes, apresentaram um crescimento de 10% em relação ao 

ano anterior, devido à expansão da área de Gestão de Documentos e o 

aumento do valor por beneficiário do Projeto Coração, reduções estratégicas 

de custo. 

 

 

Mesmo com o aumento de sua receita bruta, as despesas administrativas 

foram contidas, assim mostrando que o esforço das áreas para manter seu 

controle está sendo favorável. 

2015 2016 

15.796.901,66 

17.617.187,16 

Ingressos Totais 
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Com o remanejamento dos casos de alto custo para recursos credenciados de 

melhor valor no Projeto Coração e alguns cortes em pontos estratégicos teve 

uma redução de 6% nos custos assistências da UCBS. 

 

 

O índice de liquidez demonstra que a UCBS é capaz de realizar o pagamento 

de suas obrigações adquiridas. A queda de 19% em sua liquidez se deve aos 

novos investimentos realizados para a aquisição dos novos galpões da Gestão 

de Conteúdo. 

2015 2016 

10% 

9% 

Despesa Administrativa 

2015 2016 

86% 

81% 

Custo Operacional 
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O aumento de 4% no endividamento ocorreu devido à utilização de linhas de 

créditos para a aquisição dos novos galpões.  

 

 

A rentabilidade teve uma evolução em relação ao ano anterior, pelo fato de 

remanejamento dos beneficiários do Projeto Coração, para os novos recursos 

credenciados de menor custo e reduções estratégicas realizadas no conselhos 

e diretoria executiva. 

 

2015 2016 

0,84 

0,68 

Índice de Liquídez 

2015 2016 

0,25 

0,26 

Índice de Endividamento 
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Relaciona a Receita Bruta (RB) com ao Ativo Total (AT) da cooperativa 

(RB/AT). Manteve-se em crescimento o ativo devido às incorporações no 

imobilizado (Novos Galpões), cujo retorno na receita bruta ocorrerá nos 

próximos anos. 

 

 

 

Relaciona a Receita Bruta (RB) com o Ativo Permanente/ Não Circulante (AP). 

Houve um aumento no índice de rotação do Ativo Permanente, devido ao 

aumento da receita bruta ter sido em menor proporção que o Ativo 

Permanente, visto que o aumento do imobilizado ter sido realizado por meio de 

2015 2016 

2% 

4% 

Índice de Rentabilidade 

2015 2016 

56% 

61% 

Índice de Rotação do 
Investimento 
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linhas de créditos e não pela compensação das aplicações financeiras 

existentes. 

 

 

 

 

Relaciona Receita Bruta (RB) com o Imobilizado. O índice de rotação do 

imobilizado da UCBS teve uma taxa de crescimento de 13%, devido ao impacto 

da aquisição dos novos galpões. 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 

44% 

50% 

Índice de Rotação do Ativo 
Permanente 

2015 2016 

41% 

47% 

Índice de Rotação do Imobilizado 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – AUDITORIA INDEPENDENTE  
 

 

Aos 

Administradores e Acionistas da 

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS. 

 

 

OPINIÃO 

 

Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE 

BENS E SERVIÇOS, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de 

dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado, das 

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 

nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 

resumo das principais políticas contábeis. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS em 31 de 

dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 

caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 

 

BASE PARA OPINIÃO 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 

tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 

do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 

em relação à Cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes 

previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
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profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 

com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos 

que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião. 

 

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 

permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 

pela avaliação da capacidade de a Cooperativa continuar operando, 

divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 

continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 

Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 

realista para evitar o encerramento das operações. 

 

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com 

responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

demonstrações Contábeis 

 

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
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segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 

eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 

referidas demonstrações contábeis. 

 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 

ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 

risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 

maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 

ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 

representações falsas intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 

auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 

nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 

opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 

feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 

contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 

auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a 

eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 

relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. 
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Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 

atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 

nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 

conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 

obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 

futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em 

continuidade operacional. 

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 

outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 

constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 

significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 

trabalhos. 

 

 

 

 

 
SÃO CAETANO DO SUL, 10 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 
 
 

ATHROS AUDITORES INDEPENDENTES 
CRC 2SP020432/O-4 

 
 
 
 
 

PEDRO CESAR DA SILVA 
SÓCIO CONTADOR 

CRC 1SP187369/O-8 
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERIVOS 

CNPJ 67.953.315/0001-24 

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

Em Reais 
                  

 
ATIVO 

 

         

   
Nota 

 
2016 

 
2015 

 

         

 
ATIVO CIRCULANTE 

   
    1.928.731  

 
    1.812.997  

 

         

 
   Caixa e equivalentes de caixa 

 
3d 

 
            46.507  

 
          140.304  

 

 
   Aplicações financeiras  

 
3e / 4 

 
         343.167  

 
          304.980  

 

 
   Contas a receber – líquido de provisão  

 
3c / 5 

 
      1.334.349  

 
      1.155.678  

 

 
   Despesas a apropriar 

 
3f 

 
              6.837  

 
              6.773  

 

 
   Adiantamentos a terceiros 

 
3f 

 
              4.451  

 
              4.725  

 

 
   Impostos a recuperar 

 
3f 

 
         185.774  

 
         194.371  

 

 
   Outros ativos circulantes 

 
3f 

 
              7.646  

 
              6.166  

 

         

 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 

   
    8.734.786  

 
    6.989.446  

 

         

 
  Realizável a Longo Prazo 

   
         62.629  

 
         21.403  

 

         

 
   Depósitos judiciais 

 
3f 

 
           62.629  

 
            21.403  

 

         

         

 
   INVESTIMENTOS 

 
3g / 6 

 
       348.335  

 
       439.949  

 

         

         

 
   IMOBILIZADO 

 

3h / 7 

 
    8.309.689  

 
    6.510.736  

 

         

         

 
   INTANGÍVEL 

 
3i / 8 

 
         14.133  

 
         17.358  

 

         

         

         

 

TOTAL DO ATIVO 

   

   10.663.517  

 

    8.802.443  

 

 
 

   
 

 
 

 
  As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERIVOS 

CNPJ 67.953.315/0001-24 

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

Em Reais 
                  

 
PASSIVO 

 

         

   
Nota 

 
2016 

 
2015 

 

         

 
PASSIVO CIRCULANTE 

   
    1.802.091  

 
    1.994.710  

 
         

 
      Fornecedores  

 
3j 

 
      1.071.889  

 
         857.718  

 

 
      Obrigações sociais e trabalhistas 

 
3l 

 
            91.350  

 
           91.514  

 

 
      Obrigações tributárias 

 
3l 

 
           74.827  

 
            71.401  

 

 
      Empréstimos e financiamentos  

 
3k / 9 

 
         410.855  

 
         851.997  

 

 
      Provisão de férias e encargos  

 
3l 

 
         153.170  

 
          120.086  

 

 
      Contas a pagar  

 
3l 

 
                    -    

 
              1.994  

 
         

 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

   
    1.109.732  

 
       175.843  

 
         

 
Exigível a Longo Prazo 

   
    1.109.732  

 
       175.843  

 

         

 
      Provisões para Tributos Diferidos 

 
3n / 10 

 
         176.870  

 
         175.843  

 

 
      Provisões para ações Judiciais 

 
3c / 3m / 12 

 
         274.226  

 
                    -    

 

 
      Empréstimos e Financiamentos 

 
3k / 9 

 
         658.636  

 
                    -    

 
         

 
  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

   
    7.751.694  

 
    6.631.890  

 
         

 
     Capital Social  

 
11 

 
      3.361.150  

 
      2.944.674  

 
         

 
     Reservas  

   
    2.838.517  

 
    2.556.975  

 

 
      Reserva Legal  

 
14 

 
      1.966.223  

 
      1.873.183  

 

 
      Fates  

 
14 

 
         872.294  

 
         683.792  

 
         

 
     Ajuste Patrimonial  

   
       761.189  

 
       777.765  

 

 
      Ajuste de Avaliação Patrimonial  

 
15 

 
         761.189  

 
         777.765  

 

         

 
     Perdas ou Sobras Acumuladas  

   
       790.838  

 
       352.476  

 

 
      Perdas ou Sobras Acumuladas  

 
14 

 
         790.838  

 
         352.476  

 
         

 

 TOTAL DO PASSIVO  

   

   10.663.517  

 

    8.802.443  

          

 
 

     
 

 

 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERIVOS 

CNPJ 67.953.315/0001-24 

        DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

Em Reais 
      
                

  
Nota 

 
2016 

 
2015 

 
        

 

RECEITA LÍQUIDA 
  

     17.332.010  

 

     15.533.177  

 

 
  Venda de Serviços 

  
       17.617.187  

 
       15.796.902  

 

 
  (-) Custo dos Serviços Prestados 

  
           (285.177) 

 
           (263.725) 

 
        

 

DISPÊNDIOS DOS SERVIÇOS 
  

     (12.898.346) 
 

     (11.806.563) 

 

 
  Dispêndios com pessoal 

  
        (1.693.659) 

 
        (1.488.904) 

 

 
  Materiais 

  
            (707.717) 

 
            (597.047) 

 

 
  Serviços prestados para terceiros 

  
        (9.452.875) 

 
        (9.894.554) 

 

 
  Assistência técnica educacional e social 

  
            (341.290) 

 
            (305.015) 

 

 
  Recuperação de despesa 

  
             167.057  

 
            478.957  

 

 
  Outros Custo 

  
           (869.862) 

 
                       -    

         

 

SOBRA OPERACIONAL BRUTA 
  

       4.433.664  

 

       3.726.614  

         

 

OUTROS DISPÊNDIOS OU INGRESSOS 
OPERACIONAIS 

  

           (93.714) 
 

         (334.812) 

 

 
  Ingressos Financeiras 

  
               66.209  

 
               56.607  

 

 
  Dispêndios Financeiras 

  
           (159.923) 

 
           (391.419) 

 
        

 

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS         (3.387.687) 
 

      (3.050.030) 

 

 
  Impostos e Taxas                 (38.017)                (29.050) 

 

 
  Dispêndios administrativos            (2.097.240)          (2.198.754) 

 

 
  Dispêndios operacionais diversos               (729.702)              (580.714) 

 

 
  Multas                   (1.779)                  (3.829) 

 

 
  Depreciação e amortização              (246.723)             (237.683) 

 

 
  Provisões para contingências              (274.226)                         -    

 
    

 
 

  

 

SOBRA OPERACIONAL   
          952.263  

 
          341.772  

 
        

 

OUTROS INGRESSOS 
  

          303.623  
 

          868.539  

 

 
  Sobras  Recebidas   

                 1.676  
                11.937  

 

 
  Juros s/ Capital Recebidos   

                       -    
                13.853  

 

 
  Amortização Aj. Av. Patrimonial   

               15.549  
                15.549  

 

 
  Ganhos/Perdas Alien Imobilz e Investimentos   

            286.398  
              827.200  

         

 

SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO ANTES DOS 
IMPOSTOS   

       1.255.886  
 

       1.210.311  

 

 
  Impostos sobre resultado 3n 

             (183.506)             (361.252) 
 

 
      

 

 

RESULTADO LÍQUIDO 3b 
 

       1.072.380  

 

          849.059  
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  Reversão FATES                341.290                305.015  

         

 

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS 
DESTINAÇÕES   

       1.413.670  

 

       1.154.074  

 

 
      

 

 

(-) DESTINAÇÕES/PARTICIP. RESULTADO 
           (622.832)           (801.598) 

 

 
  Transf. FATES resultado ato não cooperativo   

           (483.272) 
 

           (739.396) 

 

 
  Fundo de Reserva - 10%   

              (93.040) 
 

              (41.468) 

 

 
  FATES - 5%   

              (46.520) 
 

              (20.734) 

 

 
      

 

 

RESULTADO LÍQUIDO À DISPOSIÇÃO DA AGO 
  

          790.838  

 

          352.476  

 

 

 
      

   As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.   
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERIVOS 
CNPJ 67.953.315/0001-24 

              DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS  

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

Em Reais 
                            
                            

 

Capital 
Subscrito 

 

Capital a 
Integralizar 

 

Reserva 
Legal 

 

Fates 
 

Sobras/Perdas 
Disposição A.G.O.  

Ajuste Avaliação 
Patrimonial 

 

Total 

              
Saldo em 31 de dezembro de 2014   2.230.677           (16.000)     1.831.715         228.676             697.998             821.560  

 
     5.794.626  

Incorporação das sobras ao capital social       697.997                      -                       -                        -                (697.997)                         -    
 

                     -    

Subscrição de Capital Social          80.000             (80.000)                    -                        -                            -                            -    
 

                     -    

Integralização de Capital Social                  -                32.000                     -                        -                            -                            -    
 

             32.000  

Reversão FATES                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

  (305.015) 
 

            305.015  
 

                      -    
 

                     -    

Ajuste Avaliação Patrimonial - APP                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -   
 

                      -    

 
             (43.795) 

 
            (43.795) 

Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

            849.059  
 

                      -    
 

           849.059  

Sobras atos não cooperativos transf. FATES                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

    739.397  
 

          (739.397) 

 
                      -    

 
                     -    

Constituição do fundo de reserva - 10%                  -    
 

                  -    
 

        41.468  
 

                  -    
 

             (41.468) 

 
                      -    

 
                     -    

Constituição do FATES - 5%                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

       20.734  
 

             (20.734) 
 

                      -    

 
                     -    

Saldo em 31 de dezembro de 2015   3.008.674           (64.000)     1.873.183         683.792             352.476             777.765  
 

     6.631.890  

Incorporação das sobras ao capital social       352.476  
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

          (352.476) 
 

                      -    
 

                     -    

Subscrição de Capital Social                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

                      -    
 

                      -    
 

                     -    

Integralização de Capital Social                  -    
 

          64.000  
 

                 -    
 

                  -    
 

                      -    
 

                      -    
 

             64.000  

Reversão FATES                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

      
(341.290) 

 
            341.290  

 
                      -    

 
                     -    

Ajuste Avaliação Patrimonial - APP                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

                      -    

 
             (16.576) 

 
            (16.576) 

Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

         1.072.380  
 

                      -    
 

        1.072.380  

Sobras atos não cooperativos transf. FATES                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

       483.272  
 

          (483.272) 

 
                      -    

 
                     -    

Constituição do fundo de reserva - 10%                  -    
 

                  -    
 

        93.040  
 

                  -    
 

             (93.040) 

 
                      -    

 
                     -    

Constituição do FATES - 5%                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

         46.520  
 

             (46.520) 

 

                      -    

 
                     -    

Saldo em 31 de dezembro de 2016   3.361.150  
 

               -    
 

  1.966.223  
 

     872.294  
 

         790.838  
 

         761.189  
 

     7.751.694  

              
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERIVOS 

CNPJ 67.953.315/0001-24 

        DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

Em Reais 
                

      

   
2016 

 
2015 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
   

  Sobras do período        1.072.380  
 

          
849.059  

Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa: 
   

  Depreciação e amortização           231.174  
 

          
222.134  

  Resultado venda de Ativos Investimentos, Imobilizado e 
Intangível          (286.178) 

 

         
(827.199) 

  Juros sobre empréstimos e financiamentos             68.791  
 

          
312.390  

    
Variação nos Ativos e Passivos Circulantes    

  Aumento (diminuição) nos adiantamentos a empregados               (1.205)  
          
100.792  

  Aumento (diminuição) nos títulos e créditos a receber          (178.672)  
            
54.667  

  Aumento (diminuição) nas despesas antecipadas                    (64)  
             
(1.739) 

  Aumento (diminuição) nos Impostos a recuperar                8.598   
            
13.904  

  Aumento (diminuição) nas obrigações com pessoal             32.919   
            
31.869  

  Aumento (diminuição) nos tributos e contribuições a recolher               3.426   
            
10.377  

  Aumento (diminuição) nos fornecedores           214.171   
          
204.853  

  Aumento (diminuição) nos débitos e créditos diversos              (1.994)  
              
1.828  

    

Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais           1.163.346   
            
972.935  

    
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS    

  Aquisições de ativo investimento            (26.320) 
 

           
(21.874) 

  Aquisições de ativo imobilizado e intangível       (2.042.672) 
 

         
(892.791) 

  Recebimento pela venda de imobilizado/ intangível/ 
investimentos           404.333  

 

       
1.189.020  

Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos     (1.664.659) 
 

        
274.355  

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
   

Integralização de Capital              64.000  
 

             
32.000  

Sobras distribuídas (integração de capital)                      -    
 

                     
-    

Recebimentos de empréstimos e financiamentos        3.489.700  
 

       
1.186.660  

Pagamentos de empréstimos e financiamentos       (3.340.996) 
 

      
(2.585.679) 
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Variação do Realizável a Longo Prazo            (41.226) 
 

           
(21.403) 

Variação do Exigível a Longo Prazo           274.226  
 

                     
-    

    Geração (utilização) de caixa em atividades de 
financiamentos         445.704  

 

    
(1.388.422) 

    

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes          (55.609) 
 

       
(141.132) 

Caixa e equivalentes no início do período           445.283  
 

          
586.415  

Caixa e equivalentes no fim do período           389.674  
 

          
445.283  

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes          (55.609) 
 

       
(141.132) 

    
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.   
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1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 
A UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS, congregando as 

cooperativas de trabalho médico filiadas ao sistema UNIMED e com 

base na colaboração recíproca a que se obrigam, tem por objeto: a 

organização em comum e em maior escala dos serviços relativos às 

atividades econômicas das associadas e seus interesses; viabilização 

financeira e de implantação de centros regionais de serviços médicos 

hospitalares e de hospitais regionais e referenciais; compra em comum e 

produção de insumos médico-hospitalares destinados às associadas. 

Construção e manutenção de parque editorial e gráfico; serviços de 

microfilmagem e digitalização; e guarda de documentos. 

 

As receitas são originadas de atividades distintas: 1) PROJETO 

CORAÇÃO, corresponde a prestação de serviços centralizados em 

relação a tratamentos específicos aos usuários das UNIMED’s 

cooperadas; 2) GDOC referente aos serviços de microfilmagem, 

digitalização de documentos e guarda de documentos prestados aos 

cooperados e não cooperados e 3) Auditoria Médica Especializada. 

Sendo assim, os custos e as despesas são apropriados ao resultado em 

função de cada atividade, segundo sua especificidade ou em razão de 

proporcionalidade ao faturamento de cada segmento das receitas.  

 

 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas 

em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação 

societária brasileira e nas disposições da Lei das Sociedades 

Cooperativas (Lei n.º 5.674/71) e levam em consideração a Norma 

Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.8 do Conselho Federal de 

Contabilidade e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para 

preparação de suas demonstrações financeiras. 
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A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela 

Administração em 10 DE FEVEREIRO DE 2017, estando aprovadas para 

divulgação. 

 

 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

a. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO  

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a 

moeda funcional da Entidade. 

 

b. APURAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios. 

 

c. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS 

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use 

de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas 

que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de 

liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas 

estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, 

devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 

entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 

 

d. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Estão representados basicamente por numerários e depósitos 

bancários. 

 

e. APLICAÇÕES FINANCEIRAS  

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das 

receitas auferidas até a data do balanço (vide nota explicativa n° 4).  

 

f. DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTE 
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Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados 

pelos valores de custo, acrescidos ou reduzidos, quando aplicável, 

dos respectivos rendimentos ou estimativas para perdas. 

 

g. INVESTIMENTOS 

Os investimentos em outras cooperativas estão avaliados pelo custo 

de aquisição, em função da NBC T 10.8.2.2. Conforme testes 

efetuados pela Administração os valores registrados contabilmente 

pelos Investimentos em 31 de dezembro de 2016 estão abaixo do 

valor de mercado, consequentemente não há necessidade de efetuar 

provisão para perdas em investimentos (vide nota explicativa n° 6). 

 

h. IMOBILIZADO 

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição corrigido até 

31 de dezembro de 1995 menos as depreciações acumuladas, 

calculadas pelo método linear a taxas variáveis que levam em conta a 

estimativa da vida útil e valor residual dos bens, detalhadas em laudo 

técnico elaborado por empresa especializada (vide nota explicativa n° 

7) e não há indicativos de que seu valor de realização seja inferior ao 

valor contábil (impairment). 

 

i. ATIVOS INTANGÍVEIS  

Os ativos intangíveis compreendem os adquiridos por terceiros que 

são mensurados pelo custo total de aquisição, menos as despesas de 

amortização (vide nota explicativa n° 8). 

 

j. FORNECEDORES 

São registrados e mantidos nas demonstrações contábeis pelo valor 

nominal dos títulos representativos dessas obrigações e estão 

apresentados a valor presente. 

 

k. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
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Os empréstimos são atualizados pelos juros incorridos até a data do 

balanço e apropriados às despesas financeiras (vide nota explicativa 

n° 9) e estão apresentados a valor presente. 

 

l. DEMAIS PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES 

Os demais passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados 

pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 

aplicável, dos respectivos encargos. 

 

m. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS 

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos 

contingentes e obrigações legais são as seguintes: 

 

i. Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há 

garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em 

julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas 

divulgados em nota explicativa; 

 

ii. Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem 

avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem 

mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 

são divulgados em notas explicativas quando considerados por 

nossos assessores jurídicos como de possíveis perdas. Os 

passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não 

são provisionados e nem divulgados.  

 

n. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

O imposto de renda e a contribuição social foram calculados, 

conforme legislação em vigor (vide nota explicativa n° 10). 
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4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 

DESCRIÇÃO 
  R$ 

  2016 2015 
  

   

Unicred Santa Bárbara d’Oeste e Americana 
 

343.167 304.980 

TOTAL 
 

343.167 304.980 
        

 
 

5. CONTAS A RECEBER 
 

 

DESCRIÇÃO 
  R$ 

  2016 2015 

        

Unimed Sorocaba  549.935 391.793 

Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana  496.862 461.012 

Unimed Itapetininga  6.040 61.157 

Outros  281.512 241.716 

TOTAL 
 

1.334.349 1.155.678 

       

 
 

6. INVESTIMENTOS 
 

 
A UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS possui 

investimentos em outras cooperativas. Em 31 de dezembro de 2016 e de 

2015, tais investimentos foram avaliados pelo custo de aquisição, em 

função da NBC T 10.8.2.2, consequentemente tais contabilizações não 

afetaram o resultado da cooperativa durante os exercícios de 2016 e de 

2015.  

 

DESCRIÇÃO 
  R$ 

  2016 2015 
        

Unicred Campinas 
 

141.728 141.128 

Central Nacional Unimed  3.000 3.000 

Unimed Seguradora  - 117.935 

Unicred Santa Bárbara do Oeste e Americana  167.829 142.708 

Unicred Sudeste Paulista  35.778 35.178 

TOTAL 
 

348.335 439.949 
       

 
  



 

Relatório de Gestão 2016 - Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços 41 

7. IMOBILIZADO 

 
A movimentação do imobilizado foi a seguinte: 

 

Descrição 2016 Adição 
Baix

a 
Transf. 

2015 Adição Baixa. 2014 

         

Custo 298.625 - - - 298.625 - - 298.625 

Terrenos 298.625 - - - 298.625 - - 298.625 
         

Custo 537.700 561.464 (220) (3.183.796) 3.160.252 750.559 - 2.409.693 

Construções em Andamento 537.700 561.464 (220) (3.183.796) 3.160.252 750.559 - 2.409.693 
         

Custo 5.944.672 1.271.877 - 2.168.699 2.504.096 - - 2.504.096 
Depreciação (275.399) (49.514) - - (225.885) (49.514) - (176.371) 

Edificações 5.669.273 1.222.363 - 2.168.699 2.278.211 (49.514) - 2.327.725 
         

Custo 137.564 - - - 137.564 - - 137.564 

Depreciação (111.535) (14.875) - - (96.660) (14.875) - (81.785) 

Veículos 26.029 (14.875) - - 40.904 (14.875) - 55.779 
         

Custo 14.647 - - - 14.647 - - 14.647 
Depreciação (10.062) (1) - - (10.061) (93) - (9.968) 

Máquinas e Equipamentos 4.585 (1) - - 4.586 (93) - 4.679 
         

Custo 74.418 1.314 - - 73.104 10.400 - 62.704 

Depreciação (51.993) (2.338) - - (49.655) (2.126) - (47.529) 

Móveis e Utensílios 22.425 (1.024) - - 23.449 8.274 - 15.175 
         

Custo 10.083 - - - 10.083 - - 10.083 

Depreciação (9.909) (155) - - (9.754) (169) - (9.585) 

Instalações 174 (155) - - 329 (169) - 498 
         

Custo 266.427 38.292 - - 228.135 2.040 - 226.095 

Depreciação (91.624) (6.341) - - (85.283) (7.434) 79 (77.928) 

Equipamentos para 
Escritório 

174.803 31.951 - - 142.852 (5.394) 79 148.167 

         

Custo 7.380 - - - 7.380 - - 7.380 

Depreciação (5.368) (603) - - (4.765) (603) - (4.162) 

Telefones 2.012 (603) - - 2.615 (603) - 3.218 
         

Custo 3.703 - - - 3.703 - - 3.703 

Depreciação (1.511) - - - (1.511) - - (1.511) 

Equipamentos Gráficos 2.192 - - - 2.192 - - 2.192 
         

Custo 2.446.948 169.726 - 1.015.097 1.262.125 129.792 - 1.132.333 
Depreciação (886.052) (168.190) - - (717.862) (150.735) - (567.127) 

Equipamentos de 
Microfilmagem 

1.560.896 1.536 - 1.015.097 544.263 (20.943) - 565.206 

         

Custo 18.242 - - - 18.242 - - 18.242 
Depreciação (7.267) (1.483) - - (5.784) (1.483) - (4.301) 

Sistema de Segurança 10.975 (1.483) - - 12.458 (1.483) - 13.941 
         

Total Geral 8.309.689 1.799.173 (220) - 6.510.736 665.759 79 5.844.898 
         

 
Abaixo, detalhamos a vida útil estimada: 

 

DESCRIÇÃO TAXA ANUAL (%) 

  

Edificações 2% 

Veículos 20% 

Máquinas e Equipamentos 10% 

Móveis e Utensílios 10% 

Instalações 10% 

Equipamentos para Escritório 10% 

Telefones 10% 

Equipamentos Gráficos 10% 

Equipamentos de Microfilmagem 10% 

Sistemas de Segurança 20% 
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Conforme ICPC 10, foi aplicado procedimentos de adoção inicial do 

ajuste de avaliação patrimonial para os imóveis que correspondem ao 

principal item do ativo imobilizado. A avaliação foi efetuada e 

contabilizada em dezembro de 2010, e as novas depreciações serão 

reconhecidas a partir de 2011. A taxa de depreciação a ser aplicada é de 

2,00%aa. 

 
 

8. INTANGÍVEL 

 
 

Descrição 2016 Adição Baixa 2015 Adição Baixa 2014 

        

Custo 547.331 - - 547.331 - - 547.331 

Amortização (533.198) (3.225) - (529.973) - (10.730) (519.243) 

Softwares 14.133 (3.225) - 17.358 - (10.730) 28.088 
 

   
    

TOTAL 14.133 (3.225) - 17.358 - (10.730) 28.088 
        

 

 

9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 

Representado por: 

 

DESCRIÇÃO  
R$  

2016 2015 
    

Passivo Circulante  410.855 851.997 

  Empréstimos a Pagar a) 410.855 851.997 
    

Passivo não Circulante  658.636 - 

  Empréstimos a Pagar a) 658.636 - 
    

TOTAL  1.069.491 851.997 
 

 
a. Composto por: 

 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FINALIDADE 
 R$ 

 2016 2015 
     

Passivo Circulante   410.855 851.997 

Banco Unicred Capital de Giro a.1) 213.855 851.997 
Banco Unicred Conta Garantida a.1) 197.000 - 
     

Passivo Não Circulante   658.636 - 

Banco Unicred Capital de Giro a.1) 658.636 - 
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A.1) BANCO UNICRED 

 

CONTRATO TAXA DE JUROS PARCELAS VENCIMENTO 2016 
     

Passivo Circulante    410.855 

2016001188 0,5% a.m. 12 Dezembro/2017 213.855 
- 0,7% a.m. 1 Janeiro/2017 197.000 
     

Passivo não Circulante    658.636 

2016001188 0,5% a.m. 42 Junho/2021 658.636 
     

 
A característica do empréstimo é de “capital de giro” e as garantias são 

os valores disponíveis em aplicações financeiras. 

 

10. IMPOSTOS DIFERIDOS 

 

Os valores contabilizados como Impostos Diferidos são representados 

pelos valores incidentes na tributação do Ajuste de Avaliação Patrimonial 

em adoção inicial do ICPC 10 para os imóveis, que corresponde ao 

principal item do ativo imobilizado. O valor constituído em 2010 foi 

considerado sobre uma base de cálculo (Diferença Temporária) 

considerada 100% tributável. A partir de 2011, foi considerado com base 

de cálculo tributável, para apuração das diferenças temporárias, 

somente os valores dos atos não cooperativos, sobre os imóveis cuja 

depreciação foi classificada como custos destes atos. Em 2016 foi 

considerado o percentual de 63,88629%  

(Em 2015 – 66,40147%%) sobre as receitas consideradas tributáveis, 

que corresponde ao faturamento anual de atos não cooperativos destas 

receitas. 

 

Assim, em 2016, o saldo dos impostos diferidos foi acrescido em R$ 

1.027 em relação ao valor de 2015, para fins de ajuste ao valor 

efetivamente devido sobre as diferenças temporárias, conforme as 

normas tributárias aplicáveis à Cooperativa Central, totalizando  

R$ 176.870 (em 2015 R$ 175.843). 
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11. CAPITAL SOCIAL 

 

Em 31 de dezembro de 2016, está representado por 3.361.150 quotas 

no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um capital 

de R$ 3.361.150 (em 2015 R$ 2.944.674), totalmente subscritos e 

integralizados em moeda corrente do país, conforme demonstrativo: 

 

DESCRIÇÃO 
  2016 

  VALORES EM REAIS REPRESENTATIVIDADE 
    

Unimed de Capivari 
 

433.469 12,90% 

Unimed do ABC  36.620 1,09% 

Unimed de Sorocaba  849.507 25,27% 

Unimed Sta Barb/Americana  1.077.544 32,06% 

Unimed Itapetininga  791.682 23,55% 

Unimed Guarulhos  92.099 2,74% 

Unimed Campinas  80.229 2,39% 

TOTAL  3.361.150 100% 
        

 
 

12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 

 

DESCRIÇÃO  
R$ 

2016 2015 
    

Provisões para Ações Trabalhistas (a) 274.226 - 
    

TOTAL  274.226 - 
 

 
(a) CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS  

 

Correspondem a ações que visam a revisão de verbas rescisórias, a 

obrigação de fazer, dentre outros, que são contestadas por nossos 

assessores jurídicos, que através de parecer emitido acerca das 

mencionadas contingências, consideram prováveis os riscos de perdas 

por parte da Cooperativa nas respectivas demandas. 

 

Baseada na opinião dos nossos assessores jurídicos, a UNIMED 

COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS não possui processos 

classificados como possíveis. 
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13. COBERTURA DE SEGURO 

 

A UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS mantém política de 

efetuar a cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos, 

considerado suficiente, segundo a opinião dos assessores especialistas em 

seguros, para assegurar, em caso de sinistros, a reposição dos bens e a 

sua respectiva continuidade. 

 

As premissas de riscos adotadas dada a sua natureza, não fazem parte do 

escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente 

não foram examinadas por nossos auditores independentes. 

 

14. RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

Sobras Líquidas do Resultado à disposição da Assembleia Geral 

Ordinária, após as destinações estatutárias é de R$ 790.838 (Setecentos e 

noventa mil e oitocentos e trinta e oito reais). 

 

Fundo de Reserva - 10% (dez por cento) das sobras do exercício, que no 

ano de 2016 está representado por R$ 93.040 (Noventa e três mil e 

quarenta reais), destinados a reparar eventuais perdas de qualquer 

natureza, totalizando em 31/12/2016 o importe de R$ 1.966.223. 

 

FATES - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social: 5% (cinco 

por cento) das sobras do exercício, que em 2016 está representado por  

R$ 46.520 (Quarenta e seis mil e quinhentos e vinte reais) e a totalidade do 

resultado dos atos não cooperativos R$ 483.272 (quatrocentos e oitenta e 

três mil, duzentos e setenta e dois reais) destinados à assistência aos 

cooperados e colaboradores da cooperativa. Totalizou em 31/12/2016 o 

montante de R$ 872.294 (Oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e 

noventa e quatro reais). 
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15. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

 

Os valores contabilizados como Ajuste de Avaliação Patrimonial referem-se 

à adoção inicial do ICPC 10 para os imóveis, que corresponde ao principal 

item do ativo imobilizado, líquido dos impostos diferidos. Em 2016, o saldo 

dos impostos diferidos foi acrescido em R$ 1.027 em relação ao valor de 

2015, o que representou a variação desta conta. Ainda em 2016, foi 

realizado R$ 16.576 da AAP (EM 2015 – R$ 43.795), nas mesmas 

proporções da taxa de Depreciação dos Imóveis, utilizados na constituição 

do AAP. 

 

16. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS 

 

a) Avaliação de Instrumentos Financeiros 

 

A administração procedeu a análise dos instrumentos financeiros que 

compõem o ativo e o passivo e concluiu que o valor justo aproximam-se 

do saldo contábil, cujos critérios de contabilização e valores estão 

informados nas demonstrações contábeis. 

 

Em 31 de dezembro de 2016 a Unimed Cooperativa Central de Bens e 

Serviços não possuía nenhum tipo de instrumento financeiro derivativo. 

 

b) Fatores de risco 

 

A Cooperativa apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do 

uso de instrumentos financeiros: 

 

b1) Risco de crédito; 

 

Advém da possibilidade de a Cooperativa não receber os valores 

decorrentes de operações de vendas ou de créditos detidos em 

instituições financeiras geradas por operações de investimento financeiro.  
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Para atenuar esse risco, a Cooperativa adota como prática de 

acompanhamento permanente do saldo devedor de suas contrapartes e 

análise periódica dos índices de inadimplência. Com relação às 

aplicações financeiras, a Cooperativa dá preferência a realizar aplicações 

em instituições renomadas e com baixo risco de crédito.  

 

b2) Risco de liquidez 

 

Risco de Liquidez é a possibilidade da não existência de recursos 

financeiros suficientes para que a Cooperativa honre seus compromissos 

em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, 

considerando os diferentes prazos de liquidação de seus direitos e 

obrigações. 

 

Para atenuar esse risco, a Cooperativa adota como prática de 

acompanhamento permanente o fluxo de caixa avaliando a adequação de 

prazos de recebimentos e pagamentos de operações relativas a plano de 

saúde, que normalmente são caracterizadas por prazos de recebimentos 

e pagamentos consideravelmente pequenos.  

 

b3) Risco de taxa de juros; 

 

O risco de taxa de juros advém da possibilidade da Cooperativa estar 

sujeita a alterações nas taxas de juros que possam trazer impactos aos 

seus ativos captados (aplicados) no mercado.  

Para minimizar possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de 

juros, a Cooperativa adota a política de aplicações conservadoras em 

títulos de renda fixa (CDB, Fundos de investimento, RDC e Debêntures 

dos bancos de primeira linha), aplicados em diversas instituições 

financeiras. 

 

b4) Risco operacional; 
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É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade 

de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura 

da Cooperativa e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e 

liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e 

de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos 

operacionais surgem de todas as operações da Cooperativa. 

 

O objetivo da Cooperativa é administrar o risco operacional para evitar a 

ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação, e buscar 

eficácia de custos para evitar procedimentos de controle que restrinjam 

iniciativa e criatividade. 

 

A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de 

controles para tratar riscos operacionais é atribuída à alta Administração. 

 

A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da 

Cooperativa para a administração de riscos operacionais nas seguintes 

áreas: 

 

• exigências para segregação adequada de funções, incluindo a 

autorização independente de operações; 

• exigências para a reconciliação e monitoramento de operações; 

• cumprimento de exigências regulatórias e legais; 

• documentação de controle e procedimentos; 

• exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais 

enfrentados e a adequação e controles e procedimentos para tratar dos 

riscos identificados; 

• exigências de reportar perdas e as ações corretivas propostas; 

• desenvolvimento de planos de contingências; 

• treinamento e desenvolvimento profissional; 

• padrões éticos e comerciais. 
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17. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

 

As transações entre partes relacionadas foram efetuadas em condições 

semelhantes às realizadas com partes não relacionadas. 

 

EMPRESA 
2016 

 
RECEITA 

(DESPESAS

) 
ATIVO / (PASSIVO) 

  
     

Pessoas Jurídicas – Cooperadas  13.613.50

1 
(5.492.541) 751.666 

Pessoas Jurídicas – Não Cooperadas  1.932.462 (6.496) 348.335 

Pessoas Físicas  - (539.586) (64.842) 
          

 

EMPRESA 
2015 

 
RECEITA 

(DESPESAS

) 
ATIVO / (PASSIVO) 

  
     

Pessoas Jurídicas – Cooperadas  12.036.53

7 
(5.085.143) 697.836 

Pessoas Jurídicas – Não Cooperadas  1.869.950 (11.027) 322.015 

Pessoas Físicas  - (643.954) (52.712) 
          

 

 

18 DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS POR ATOS  

 

Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade e Interpretação 

Técnica (NBC T) 10.21 – Demonstração de Sobras e Perdas, a 

cooperativa apurou no exercício de 2016 o resultado de seus Atos 

Cooperativos e não Cooperativos, conforme quadro abaixo: 

 
  2016 2015 

 

Ato 
Cooperativo 

Ato não 
Coop. Total 

 

Ato 
Cooperativo 

Ato não 
Coop. Total 

RECEITA LÍQUIDA 15.912.641 1.419.369 17.332.010 

 

14.367.051  1.166.126  

 

15.533.17
7  

Venda de Serviços 16.063.357 1.553.830 17.617.187 
 

 14.520.476  1.276.426  15.796.902  
(-) Custo dos Serviços Prestados (150.716) (134.461) (285.177) 

 

 (153.425)  (110.300) (263.725) 

 
   

    

DISPÊNDIOS DOS SERVIÇOS (12.287.548) (610.798) (12.898.346) 
 

(11.359.450) (447.113) 

(11.806.56

2) 

Dispêndios com pessoal (1.100.992) (592.667) (1.693.659) 

 

(1.050.539)  (438.366)  (1.488.904) 

Materiais (689.586) (18.131) (707.717) 
 

 (588.222)  (8.825) (597.046) 
Serviços prestados para terceiros (9.452.875) - (9.452.875) 

 

(9.894.554) -   (9.894.554) 

Outros custo (869.863) - (869.863)  - - - 
Assistência técnica educacional e social (341.290) - (341.290) 

 

 (305.015) -   (305.015) 

Recuperação de despesa 167.058 - 167.058 

 

478.879   78   478.957  

SOBRA OPERACIONAL BRUTA 3.625.093 808.571 4.433.664 
 

3.007.601  719.013  3.726.614  

 
   

    
OUTROS DISP. OU ING. OPERACIONAIS (72.755) (20.959) (93.714) 

 

(230.263)  (104.549)  (334.812) 

Ingressos Financeiras 11.010 55.199 66.209 

 

 3.064  53.544  56.607  

Dispêndios Financeiras (83.765) (76.158) (159.923) 
 

 (233.327)  (158.093) (391.419) 

 

   
 

   
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS (2.974.246) (413.441) (3.387.687) 

 
 (2.686.700)  (363.330) (3.050.030) 

Impostos e Taxas (31.644) (6.373) (38.017) 
 

 (23.663)  (5.387)  (29.050) 
Dispêndios administrativos (1.995.895) (101.345) (2.097.240) 

 
(2.076.514)  (122.241)  (2.198.754) 

Dispêndios operacionais diversos (564.195) (165.507) (729.702) 
 

 (451.189)  (129.524) (580.713) 
Multas (1.640) (139) (1.779) 

 
 (2.768)  (1.061)  (3.829) 

Depreciação e amortização (135.535) (111.188) (246.723) 
 

 (132.566)  (105.117) (237.683) 
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Provisão para contingência (245.337) (28.889) (274.226)  - - - 

SOBRA OPERACIONAL 578.092 374.171 952.263 
 

 90.638  251.134   341.772  

 

   
    

OUTROS INGRESSOS 11.016 292.607 303.623 
 

 21.354  847.185   868.539  

Sobras Recebidas 1.676 -    1.676 
 

 11.937   -   11.937  
Juros s/ Capital Recebidos - -    -    

 
-  13.853   13.853  

Amortização Aj. Av. Patrimonial 9.340 6.209 15.549 
 

 9.416  6.132   15.549  
Ganhos/Perdas Alien Imobilz e Investimentos - 286.398 286.398 

 
-  827.200   827.200  

SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO ANTES DOS 

IMPOSTOS 
589.108 666.778 1.255.886 

 
 111.992   1.098.319  1.210.311  

 
   

    

Impostos sobre resultado - (183.506) (183.506) 
 

(2.330)  (358.922) (361.252) 
 

   
    

RESULTADO LÍQUIDO 589.108 483.272 1.072.380 

 

 109.662  739.397   849.059  

 
   

    

Reversão FATES 341.290 -    341.290 
 

305.015  -  305.015  

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS 

DESTINAÇÕES 
930.398 483.272 1.413.670 

 

 414.677  739.397  1.154.074  

 
   

    

(-) DESTINAÇÕES/PARTICIP. RESULTADO (139.560) (483.272) (622.832) 
 

(62.202)  (739.397)  (801.598) 

 

   

    Transf. FATES resultado ato não cooperativo - (483.272) (483.272) 
 

 -   (739.397) (739.397) 
Fundo de Reserva - 10% (93.040) -    (93.040) 

 
 (41.468) -  (41.468) 

FATES - 5% (46.520) - (46.520) 
 

 (20.734) -   (20.734) 

RESULTADO LÍQUIDO À DISPOSIÇÃO DA AGO 790.838 -    790.838 
 

 352.476   -   352.476  
        

 
 

 
 

19 EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

Não foram encontrados e/ou relatados pela administração da entidade, 

até a data do fechamento das demonstrações contábeis, movimentações 

relevantes ou fora do contexto operacional para serem divulgados como 

eventos subsequentes. 
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