UNIMED RIO VERDE – Cooperativa de Trabalho Médico
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018

No ano de 2018, nossa carteira teve um crescimento fechando o ano com 49.465
beneficiários. A administração considerou este fato notório, tendo em vista que o
mercado de operadoras de planos de saúde do sistema Unimed não teve crescimento
em 2018.
A Cooperativa atingiu uma receita bruta de R$ 164,7 milhões, correspondendo um
acréscimo de 10,5% em relação ao exercício anterior.
A carteira de cliente apresentou um evento indenizável de R$ 118,4 milhões, que
corresponde um aumento de 15,7% em relação ao ano anterior. Dentre as causas
deste acréscimo, é considerado relevante o aumento com o pagamento de
intercâmbio. As ações para contenção destes custos passa pelos projetos já
implantados, entre eles a auditoria médica nas localidades de maior volume de
nossos clientes fora da área de ação.
Nosso saldo bancário em 31/12/2018 foi de R$ 35,2 milhões, que corresponde a um
acréscimo de 9,9% em relação ao ano anterior. Neste saldo está contido a aplicação
em fundo vinculado à ANS, corresponde 38,6% dos depósitos e a um valor nominal
de R$ 14,55 milhões. O restante, 23,2 milhões de lastro, está em aplicações não
vinculadas e em contas-corrente.
O Capital Social, que é patrimônio do cooperado investido na cooperativa, distribuído
nas cotas, teve um saldo de R$ 28,97 milhões, correspondendo a um acréscimo
20,7% em relação ao ano anterior.
A sinistralidade do ano de 2018 da nossa carteira foi de 77%, o que equivale a um
aumento de 3 pontos percentuais em relação a 2017. O Planejamento Estratégico da
cooperativa possui uma meta de não deixar a sinistralidade ultrapassar 80%. Mesmo
a sinistralidade tendo ficado dentro da meta, a administração tem tomado
providências para evitar o aumento crescente deste indicador. O plano de Atenção
Integral a Saúde, registrado em 2018, começará a ser comercializado em 2019. Este
plano tem como foco principal a medicina preventiva.
No ano de 2018 foi repassado R$ 44,5 milhões diretamente aos cooperados, o que
corresponde a um aumento de 7,2% da produção médica relação ao ano anterior. As
consultas médicas serão reajustadas ficando no mesmo valor do intercâmbio,
acompanhando o sistema Unimed. Isto representa a valorização do cooperado.

A média de faturamento mensal dos nossos Cooperados ativos em 2018 foi de R$
15.162,05. O total de cooperados ativos em 2018 foi de 238, isto representa 4,4% a
mais que em 2017 (228 cooperados ativos).
O valor pago para a rede hospitalar credenciada foi de R$ 28,7 milhões
(considerando hospital próprio e hospitais contratados), correspondendo a um
aumento de 34,1% em relação ao ano anterior.
Com relação ao nosso custo assistencial, 29% foi para repasse aos nossos
cooperados. Os clientes nossos atendidos fora de nossa área de ação usaram 20,1%
do custo assistencial. Ressaltamos a necessidade de desenvolvermos ações que
motivem nossos clientes a usar os serviços dentro de nossa área de ação,
preferencialmente dos recursos próprios.
O resultado final do exercício foi de R$ 6,09 milhões. Deste valor 1,998 milhão ficará
a disposição da plenária para destinação.
#O número de funcionários no final do exercício foi de 384.
#O turnover de funcionários foi de 2,98% (média mensal). Foi feito um investimento
em treinamento para funcionários e cooperados no montante de R$ 645.062,76. Isto
demonstra o empenho da administração em qualificar tecnicamente seus
colaboradores e parceiros.
É importante frisar que procuramos cumprir com todas as obrigações determinadas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, com o envio mensal do SIB (Sistema
de Informação de Beneficiário), RPC (Reajuste de Plano Coletivo), Trimestral do SIP
(SISTEMA DE Informação de Produto), anual de Reajuste de Planos Individuais, Nota
Técnica Atuarial, Provisão de Remissão.

Rio Verde (GO), 31 de dezembro de 2018.

1 – BALANÇO PATRIMONIAL
1.1 ATIVO
UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ Nº 37.275.625/0001-76
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em Reais)
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
CONTAS
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Realizável
Aplicações Financeiras
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
Aplicações Livres

Notas
Explicativas
5
6

31/12/2018

31/12/2017

49.941.249
602.174

41.515.836
847.506

49.339.075
34.481.738
14.551.476
19.930.262

40.668.331
30.940.697
13.084.843
17.855.854

C réditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde
C ontraprestações pecuniárias a Receber
Participação Beneficiários em eventos indenizados

7

7.178.622
5.988.532
1.190.090

4.479.490
3.485.281
994.209

C réditos Oper. Assist. Saúde não relacionados com planos

8

5.444.992

3.945.357

69.230

10.101

1.952.543

1.180.086

178.029

47.057

33.921

65.543

63.976.649

66.444.145

14.456.778
-

16.960.978
44.244

C réditos Tributários e Previdênciários
Bens e Títulos a Receber

9

Despesas Antecipadas
C onta C orrente com C ooperados
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Títulos e C réditos a Receber
Depósitos Judiciais e Fiscais

10

12.354.241

11.877.283

C onta C orrente com cooperados

11

2.102.537

5.039.451

Investimentos
Outros Investimentos

12

2.812.156
2.812.156

2.634.130
2.634.130

Imobilizado
Imóveis de Uso Prórprio
Imóveis - Hospitalares /odontologicos
Imóveis - Não Hospitalares /odontologicos

13

45.876.460
29.063.589
27.442.630
1.620.959

46.101.945
28.913.029
27.267.689
1.645.340

Imobilizado de Uso Próprio
Hospitalares / Odontológicos
Não Hospitalares / Odontológicos

9.531.266
8.869.738
661.528

9.195.627
8.611.764
583.863

Imobilizações em C urso

6.967.335

7.881.964

314.270

111.326

831.255

747.092

113.917.899

107.959.982

Outras Imobilizações
Intangível

14

TOTAL DO ATIVO

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.2 PASSIVO
UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ Nº 37.275.625/0001-76
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em Reais)
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
CONTAS
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Realizável
Aplicações Financeiras
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
Aplicações Livres

Notas
Explicativas
5
6

31/12/2018

31/12/2017

49.941.249
602.174

41.515.836
847.506

49.339.075
34.481.738
14.551.476
19.930.262

40.668.331
30.940.697
13.084.843
17.855.854

C réditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde
C ontraprestações pecuniárias a Receber
Participação Beneficiários em eventos indenizados

7

7.178.622
5.988.532
1.190.090

4.479.490
3.485.281
994.209

C réditos Oper. Assist. Saúde não relacionados com planos

8

5.444.992

3.945.357

69.230

10.101

1.952.543

1.180.086

178.029

47.057

33.921

65.543

63.976.649

66.444.145

14.456.778
-

16.960.978
44.244

C réditos Tributários e Previdênciários
Bens e Títulos a Receber

9

Despesas Antecipadas
C onta C orrente com C ooperados
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Títulos e C réditos a Receber
Depósitos Judiciais e Fiscais

10

12.354.241

11.877.283

C onta C orrente com cooperados

11

2.102.537

5.039.451

Investimentos
Outros Investimentos

12

2.812.156
2.812.156

2.634.130
2.634.130

Imobilizado
Imóveis de Uso Prórprio
Imóveis - Hospitalares /odontologicos
Imóveis - Não Hospitalares /odontologicos

13

45.876.460
29.063.589
27.442.630
1.620.959

46.101.945
28.913.029
27.267.689
1.645.340

Imobilizado de Uso Próprio
Hospitalares / Odontológicos
Não Hospitalares / Odontológicos

9.531.266
8.869.738
661.528

9.195.627
8.611.764
583.863

Imobilizações em C urso

6.967.335

7.881.964

314.270

111.326

831.255

747.092

113.917.899

107.959.982

Outras Imobilizações
Intangível

14

TOTAL DO ATIVO

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2 – DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS SOBRAS PERDAS/RESULADO DO EXERCICIO
UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ Nº 37.275.625/0001-76
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em Reais)
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
CONTAS

Notas
Explicativa
s

PASSIVO CIRCULANTE
Provisões técnicas de Oper. de Assistência à Saúde
Provisões de C ontraprestações
Provisão de C ontraprestações Não Ganhas - PPC NG
Provisão para remissão
Provisão de Eventos a liquidar para o SUS
Provisão de Eventos a liquidar para outros prestadores
Provisão de Eventos ocorridos e não avisados
Débitos Oper. Assist. Saúde não rel. com planos da OPS
Tributos e Encargos a recolher
Empréstimos e Financiamentos a pagar
Debitos Diversos
Conta Corrente de cooperados
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões Técnicas de Oper. Assistência à Saúde
Provisão de Remissão
Provisão de eventos Liquidar Sus

15
15-a
15-b
15-c
15-d
15-e
16
17
18
19

15-b

31/12/2018

31/12/2017

35.405.235

32.684.267

20.414.856
4.301.630
4.276.354
25.275
2.904.800
5.822.524
7.385.902

18.632.539
4.111.204
4.060.437
50.767
1.814.461
6.327.443
6.379.431

2.845.822
2.504.018
3.966.758
5.338.996
334.785

2.691.729
2.497.178
4.549.283
3.928.642
384.896

31.786.063
33.425
33.425
-

35.230.545
33.570
27.986
5.585

Provisões
Provisões para Ações Judiciais
Tributos e Encargos Sociais a Recolher

20
21

28.692.779
15.344.039
13.348.740

28.307.513
12.633.354
15.674.159

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

18

3.059.859

6.889.461

22

46.726.601

40.045.170

22.1
22.2

28.970.441
15.758.975
15.758.975

24.260.549
13.129.540
13.129.540

1.997.185

2.655.080

113.917.899

107.959.982

PATRIMÔNIO Líquido/PATRIMÔNIO SOCIAL
Capital Social/Patrimônio Social
Reservas
Reservas de lucros/Sobras/Retenção de superavits
Lucros/Prejuizos/Superavits/Deficits acumulados
TOTAL DO PASSIVO

24

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3 - FLUXO DE CAIXA
UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ Nº 37.275.625/0001-76
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em Reais)
31/12/2018

31/12/2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos Saúde
(+) Resgate de Aplicações Financeiras
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras
(+) Outros Recebimentos Operacionais

138.931.443

127.276.661

84.276.597

104.346.634

1.984.610

2.083.429

12.913.242

12.428.462

(112.291.585)

(95.407.304)

(-) Pagamento de Comissões

(2.239.148)

(2.173.964)

(-) Pagamento de Pessoal

(7.549.904)

(5.635.770)

(-) Pagamento de Pró-Labore

(1.458.203)

(1.344.358)

(-) Pagamento de Serviços Terceiros

(1.868.185)

(1.397.293)

(-) Pagamento de IR E CSLL

(1.273.885)

(1.822.166)

(-) Pagamento de Tributos

(6.435.306)

(5.523.580)

(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)

(769.207)

(664.040)

(-) Pagamento de Aluguel

(184.580)

(157.143)

(-) Pagamento de Promoção/Publicidade

(546.748)

(367.794)

(87.885.004)

(116.439.990)

(7.466.519)

(8.738.392)
6.463.393

(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde

(-) Aplicações Financeiras
(-) Outros Pagamentos Operacionais

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

8.137.620

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar

595.691

(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros
(+) Recebimento de Venda de Investimentos
(+) Recebimento de Dividendos
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar

71.309

75.709

(3.379.394)

(925.604)

(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros

(495.265)

(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível

(225.635)

(49.126)

(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Integralização de Capital em Dinheiro

-

-

(3.433.294)

(899.021)

5.218.751

1.644.610
3.445.034

(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos
(+) Títulos Descontados
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento

-

(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing

(1.130.586)

(1.554.522)

(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing

(4.412.127)

(4.633.954)

(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento

(4.625.694)

(3.872.137)

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

(4.949.656)

(4.970.969)

(245.331)

593.403

19.684.931

593.404

847.506

254.102

(-) Pagamento de Participação nos Resultados

Caixa Líquido da Operadora no período
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (*)
CAIXA – Saldo Inicial
CAIXA - Saldo Final

20.532.436

847.506

Ativos Livres no Início do Período (**)

18.703.360

10.897.743

Ativos Livres no Final do Período (**)

20.532.436

18.703.360

1.829.077

7.805.617

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES

4 – DEMOSNTRAÇÃO DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ Nº 37.275.625/0001-76
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em Reais)
Notas
Reservas de
Capital/
Reservas de
Explicati
Lucros, Sobras e
Patrimônio Social Reavaliação
vas
Retenções
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Ajustes de exercícios anteriores
Efeitos da mudança de critérios contábeis
Retificação de erros de exercícios anteriores
Aumentos de Capital /Patrimônio Social lucros/reservas/espécie
(-) devolução capital social
Reversões de Reservas
Reservas de Capital/Patrimoniais
Reserva de Reavaliação:
Realização
Baixa
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do Exercício
destinação do lucro/superávit:
Reserva Legal
Reservas Estatutárias
Outras Reservas de Lucros
Valores a Distribuir
Dividendos
Juros sobre Capital Próprio
Lucros
Sobras
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Ajustes de exercícios anteriores
Efeitos da mudança de critérios contábeis
Retificação de erros de exercícios anteriores
Aumentos de Capital /Patrimônio Social lucros/reservas/espécie
(-) devolução capital social
Reversões de Reservas
Reservas de Capital/Patrimoniais
Reserva de Reavaliação:
Realização
Baixa
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do Exercício
destinação do lucro/superávit:
Reserva Legal
Reservas Estatutárias
Destinação Resultado Atos não Cooperativos
Valores a Distribuir
Dividendos
Juros sobre Capital Próprio
Lucros
Sobras
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

19.599.490
-

-

-

9.797.351
-

5.089.644
428.586
396.676

-

-

-

-

-

-

3.728.865
793.494
610.380
2.324.992
-

-

13.129.540
-

396.676

-

5.218.751
508.859

-

-

8.428.789
3.728.865
793.494
610.380
2.324.992
-

2.655.080
-

4.116.835
-

-

-

-

-

-

-

24
24
24

28.970.441

3.443.551
-

25
25
25

-

Total

1.002.032
-

-

24.260.549
-

Prejuizos ou
Déficits
Acumulados

-

645.063

645.063

-

3.274.497
475.070
365.439
2.433.989
-

15.758.974

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

-

-

6.088.374
3.274.497
475.070
365.439
2.433.989
-

1.997.185

30.398.873
1.646.093
428.586
8.428.789
40.045.170
1.101.917
508.859
6.088.374
46.726.601

5 – DEMONSTRAÇÕES DAS DESTINAÇÕES E REVERSÕES DO RESULTADO

UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ Nº 37.275.625/0001-76
Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31/12/2018
3 - DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES E REVERSÕES DO RESULTADO
2.018
Ato
Cooperativo

DESCRIÇÃO

1 - SOBRAS/PERDAS DO EXERCÍCIO

Ato não
TOTAL 2018
Cooperativo

3.654.385

2.433.989

6.088.374

-

TOTAL A SER DESTINADO

-

2.017

8.428.789

-

3.654.385

2.433.989

6.088.374

8.428.789

-

1.657.200 -

2.433.989 -

4.091.189 -

5.773.708

-

2.302.263

-

2.302.263 -

3.845.392

3.1.1 Fundo de Reserva -13% cfe Est.Social
artigo 72 letra a

-

475.070

-

-

475.070 -

793.494

3.1.2 Fates - 10 % cfe. artigo 72 letra b

-

365.439

-

-

365.439 -

610.380

3.1.3 Aumento do Capital Social 40 % - Conf.Estatuto
Social artigo 72 letra c

-

1.461.754

-

-

1.461.754 -

2.441.519

645.063 -

2.433.989 -

1.788.926 -

1.928.316

-

2.433.989 -

2.433.989 -

2.324.992

3 - DESTINAÇÕES
3.1 ESTATUTÁRIAS

3.2 LEGAIS

3.2.1 Destinação Fates ato não Cooperativa conf. Art 87 Lei 5764/71
3.2.2Absorção dos gastos com Treinamento art. 73 E. S
4 - SOBRAS/PERDAS À DISPOSIÇÃO DA A. G. O.

-

645.063

-

645.063

396.676

1.997.185

-

1.997.185

2.655.080

UNIMED RIO VERDE
Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ Nº 37.275.625/0001-76
6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Todos os valores expressos em milhares de reais)
1) CONTEXTO OPERACIONAL
A Unimed Rio Verde é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social à
congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem o objetivo de lucro.
A entidade é regida pela Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema
cooperativista no País. A sociedade conta com 251 médicos associados ativos, um Laboratório, dois
postos de coleta, uma clinica de fisioterapia com coleta, um Hospital, duas unidade de apoio
administrativo conjugado com posto de coleta de material para exames na cidade de Santa Helena de
Goiás e Quirinópolis, Medicina Preventiva, Atendimento Domiciliar e serviços credenciados (Hospitais,
Clinicas e Laboratórios), além de participar da rede de atendimento do Sistema Unimed Nacional. Sua
área de ação abrange os municípios: Acreúna, Castelândia, Indiara, Maurilândia, Montividiu, Ouruana,
Paranaiguara, Paraúna, Quirinópolis, Riverlândia, Santo Antônio da Barra, Santa Helena de Goiás,
São Simão, Turvelândia e Rio Verde onde está localizada sua sede administrativa.

2) AMBIENTE REGULATÓRIO
Por meio da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde. A Cooperativa
está subordinada às diretrizes e normas da ANS, a qual compete regulamentar, acompanhar e
fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde, inclusive políticas
de comercialização de planos de saúde e de reajustes de preços e normas financeiras e contábeis.
Como Operadora de planos de assistência à saúde, a Cooperativa encontra-se registrada na ANS, sob
o nº 32.025-1.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal
em vigor, com observância da Lei das Sociedades Cooperativas - Lei 5.764/71, das Normas Brasileiras
de Contabilidade, e padrões da Agência Nacional de Saúde, conforme novo plano de contas
estabelecido pela RN 290 de 27 de Fevereiro de 2012, e alterações posteriores, principalmente pela
RN 390/2015, RN 418/2016 e RN 430/2017, como também parcialmente os aspectos relacionados à
lei 11.638/2007 e 11.941/2009. A cooperativa (Unimed) também atendeu os quesitos da NBCT 10.21,
na formatação das demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 estão sendo
apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2017, de forma a permitir a comparabilidade.
A exigência da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi atendida, mediante sua montagem pelo método
direto, conforme RN 290 de 27 de Fevereiro de 2012, e alterações posteriores, com a reconciliação do
Lucro Líquido com o Caixa Líquido obtido das atividades operacionais, de acordo com a NBC TG 03
(R3) – Resolução CFC 1296/10.
A data da autorização para conclusão e elaboração das demonstrações contábeis foi em 12/03/2019 e
foi dada pela Diretoria Executiva da Unimed Rio Verde.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Regime de Escrituração
A cooperativa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse
regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas,
independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
b) Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para
perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos e
passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e
outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.
c) Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a
data do encerramento do balanço patrimonial e são de liquidez imediata. Os ganhos ou perdas são
registrados no resultado do exercício respeitando a competência, em sua maioria são classificadas na
categoria de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. As aplicações financeiras não
foram consideradas para fins de Demonstração de Fluxo de Caixa como Equivalentes a Caixa.
d) Créditos de operações com planos de assistência à saúde
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos, pois não possuem caráter de
financiamento em contrapartida à:
(i) conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de assistência à saúde para os
Planos Médico-Hospitalares e
(ii) conta de resultado “receitas operacionais de assistência à saúde não relacionada com planos de
saúde da Operadora” no que se refere aos serviços médicos e hospitalares prestados a particulares e
as outras Operadoras de Planos Médico-Hospitalares. A Unimed Rio Verde constitui a provisão para
créditos de liquidação duvidosa de acordo com a RN 430/2017 DIOPE da Agência Nacional de Saúde,
considerando de difícil realização os créditos:
i.

ii.
iii.

Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos uma parcela
vencida do contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi
provisionada;
Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais
de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde da
própria operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90
(noventa) dias, a totalidade do crédito foi provisionada;

e) Conta Corrente com cooperados
Os valores de curto prazo referem-se a créditos com cooperados referentes a adiantamentos feitos
pela cooperativa e que serão descontados de suas produções mensais futuras.
Os créditos registrados com cooperados no longo prazo foram registrados pelos valores deliberados
por assembleia dos cooperados, e não foram corrigidos, a correção do passivo foi absorvida pelo
resultado, porque a Cooperativa entendeu que como o valor correspondente estava no giro da empresa
daria respaldo para absorção nos custos na Cooperativa.
Os valores mantidos em conta corrente referente aos impostos de PIS e COFINS de 2007, face aos
descontos concedidos na Lei do Refis a Cooperativa fez à adesão ao PERT – Programa Especial de
Regularização Tributária dos impostos mencionados, durante o exercício de 2017, sendo consolidado
pela RFB em dezembro/2018, os descontos concedidos na adesão foram deduzidos dos créditos com
cooperados;

f)

Investimentos
Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, mais dividendos ou
distribuição de sobras de Outras Sociedades Cooperativas (nota 12).

g) Ativo Imobilizado
O ativo imobilizado é constituído pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1995. A
lei 9.249/95 extinguiu a correção monetária do balanço a partir de 01/01/1996. As depreciações foram
calculadas pelo método linear a taxa que leva em conta a vida útil dos bens, demonstradas em Nota
Explicativa específica do Imobilizado (nota 13), com exceção dos terrenos que não sofrem
depreciação.
Como previsto na NBC TG 27 (R4) – Resolução 1177/09, a Unimed Rio Verde contratou empresa
especializada para revisar o prazo de vida útil-econômica dos seus bens do ativo imobilizado, este
trabalho começo no final e de 2017 com término 2018 com mudança nas taxas de depreciação pela
vida útil estimada dos grupos do Ativo Imobilizado.
h) Ativo Intangível
No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de sistemas corporativo e
aplicativos, bem como licenças para usos dos mesmos, os quais são amortizados usando-se o método
linear ao longo da vida útil dos itens que compõem pelas taxas descritas na nota 14.
Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela cooperativa e
que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são
reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de
softwares são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos.
i)

Avaliação do valor recuperável dos ativos
Em atendimento ao CPC 01, a Administração contratou empresa especializada para realizar o
inventário físico e identificação dos ativos por meio de tecnologia RFID (Rádio Frequência), bem como
avaliação das vidas úteis econômicas e teste de impairment dos seus ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam
indicar deterioração e/ou perda, sendo que para o exercício de 2018, não houve evidencias de perdas.
O inventário físico ocorreu no segundo semestre de 2017, ficando a conciliação contábil e a
implantação da depreciação societária (laudo) no 1º semestre do exercício de 2018.

j)

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde
i - Provisão de Eventos a Liquidar, para as obrigações que envolvem os custos com assistência à
saúde médica hospitalar dos usuários de planos de saúde da operadora;
ii - Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA, destinada para fazer frente ao
pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido avisados à Operadora.
Constituída com base nos parâmetros previstos na Resolução Normativa – RN nº 209 de 22/12/2009 e
alterações, expedida pela ANS;
iii - Provisão de remissão calculada conforme nota técnica atuarial especifica, realizada por atuário
habilitado com registro no MIBA, descrita na nota explicativa nº 15-b.
IV - Provisão de eventos a liquidar para o SUS refere-se a cobranças do ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde (SUS), estabelecido pelo artigo 32 da Lei 9656/1998, advinda de atendimento médico,
hospitalar e ambulatorial pela rede pública de saúde, de beneficiários do seu próprio plano de saúde.

k) Empréstimos e financiamentos
São registrados pelo valor principal, acrescido dos encargos financeiros proporcionais até o último dia
do mês base conforme nota explicativa nº 18

l)

Imposto de renda e contribuição social
São calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, sendo tributado os
valores provenientes de atos Cooperativos Auxiliares e Não cooperativos, e ainda os resultados
financeiros, conforme mencionado em nota explicativa especifica de Imposto de Renda e Contribuição
Social (nota 23).

m) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Cooperativa e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido quando a Operadora possui uma obrigação legal ou é
constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não
circulantes.
n) Passivos contingentes
São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos
forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações
legais.
Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota
explicativa.
Depósitos judiciais: os depósitos judiciais são mantidos no ativo sem a dedução das correspondentes
provisões para contingências, em razão do plano contábil da ANS não contemplar essa reclassificação.
Obrigações legais: são registradas como exigível independente da avaliação sobre as probabilidades
de êxito, de processos em que a Cooperativa questionou a inconstitucionalidade e a legalidade de
tributos e obrigações definidas em contrato.
Na constituição das provisões, a Administração leva em conta a opinião dos assessores jurídicos, a
natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos
Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável.
o) Apuração de resultado e reconhecimento de receita
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos e
variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e
não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas as
parcelas atribuíveis de imposto de renda e contribuição social.
As Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos são apropriadas à receita considerando-se o período
de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos.
p) Reconhecimento dos eventos indenizáveis
Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pela rede
credenciada, cooperados e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do
prestador de serviço. Como parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da sua
competência, ou seja, há eventos realizados nestes prestadores e cooperados que não são
cobrados/avisados na totalidade da Operadora ao final de cada mês, os eventos ocorridos e não

avisados são registrados mediante constituição de PEONA – Provisão de Eventos Ocorridos e Não
Avisados.
Em relação aos recursos próprios, o critério adotado é por absorção integral dos gastos, contabilizados
mensalmente. A precificação é realizada por tabela própria de procedimentos baseados em valores
cobrados para a rede estadual de singulares do Estado. Os custos da rede própria com beneficiários
próprios de planos de saúde são contabilizados na conta “Eventos Conhecidos ou Avisados de
Assistência à Saúde”, e os custos com atendimentos de intercâmbio eventual com clientes de outras
singulares operadoras de planos de saúde ou de clientes não usuários de planos são contabilizados na
conta “Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de
Saúde da Operadora.
q) Normas Internacionais de Contabilidade
A cooperativa vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de seguros e da ICPC-10 do Imobilizado do
qual não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde, portanto não adotadas pelas operadoras
de planos de saúde.
As demais Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis são aplicáveis às demonstrações contábeis da cooperativa no que não contrariarem a
Resolução Normativa nº 290/2012 e alterações vigentes, no qual em alguns casos não aplica
integralmente as situações destacadas nestes pronunciamentos, adotando regras específicas a serem
aplicadas ao setor de saúde.
r)

Informações por Segmento
Em função da concentração de suas atividades na atividade de planos de saúde, a cooperativa esta
organizada em uma única unidade de negócio, sendo que as operações não são controladas e
gerenciadas pela administração como segmentos independentes, sendo os resultados da cooperativa
acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.

5) DISPONÍVEL
As disponibilidades é composta pelo funcho fixo de Caixa e Depósitos Bancários e estão assim
distribuídas:
Disponibilidades
Fundo Fixo Caixa
Coop.Sicoob Unisaude
Coop. Sicoob Credirural Comigo
Coop. Sicoob Credigoias
Caixa Econômica Federal
Coop.Sicred Verde
Bradesco
Banco do Brasil

Total Conta Deposito
Total Disponibilidades

2018

2017

2.135

1.553

421.310
371
119
169.098
541
5
8.596
600.040
602.174

239.263
371
503
35.828
541
5
569.442
845.953
847.506

6) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
A cooperativa dividiu o valor de suas aplicações financeiras entre as principais instituições financeiras
do mercado:

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Coop.Sicoob Sudoeste Sul

2018
Circulante
14.551.476

2017
Circulante
13.084.843

14.551.476

13.084.843

Total Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
Coop.Sicoob Unisaúde

17.943.734

11.545.622

Coop. Sicoob Credigoias

618.792

272.938

Caixa Econômica Federal

455.573

553.999

HSBC/Bradesco

912.163

5.483.295

Total Aplicações Livres

19.930.262

17.855.854

Total das Aplicações

34.481.738

30.940.697

As aplicações financeiras foram realizadas em instituições financeiras nacionais, consideradas de
primeira linha pelas agências de avaliação de riscos e são de conversibilidade imediata em um
montante conhecido de caixa, sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor e representadas
substancialmente por aplicações financeiras em fundos, certificados de depósitos bancários, letra
financeira e operações compromissadas. As taxas de juros são as normais do mercado para as
modalidades, com rentabilidade percentual de 94,5% a 99,0% do CDI, considerando o valor e a época
das aplicações, e podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos da Cooperativa,
com exceção das aplicações vinculadas.
A Cooperativa apresentou as aplicações financeiras vinculadas e garantidoras das provisões técnicas,
nos termos da RN nº 392/2015 e posteriores alterações da ANS. A vinculação deve ser realizada em
Fundos Dedicados à Saúde Suplementar, por meio de convênios entre a ANS e as instituições
financeiras e sua utilização imediata necessitará de breve autorização pela ANS à instituição
financeira.

7) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE
A composição dos “Créditos de Operações de Assistência a Saúde” está representada pelas contas
demonstradas a seguir:
Créditos de Operações com Assistência a Saúde

2018

Contraprestações pecuniárias a receber (a)
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (b )

2017

8.035.666
- 2.047.134

5.726.753
-

2.241.473

Total de Contraprestação pecuniária

5.988.532

3.485.281

Participação dos beneficiários em eventos indenizados (c)

1.489.905

1.214.211

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

-

299.815

-

220.002

Total de Part. dos beneficiários em eventos
indenizados

1.190.090

994.209

Total Créditos de Operações com Planos de
Assistência à Saúde

7.178.622

4.479.490

(a) O saldo da conta “Contraprestação pecuniária a receber” refere-se a valores a receber referente a créditos
com planos de saúde da operadora;
(b) Provisão para Liquidação Duvidosa (nota 4-d).

(c) O saldo da conta “Outros Créditos de Oper. com Planos de Assist. à Saúde” refere-se a valores de Coparticipação cobrado de clientes e outros créditos de Operações com Planos de Assist. Á Saúde;
A composição dos “Créditos de Operações de Assistência a Saúde” está representada pelas contas
demonstradas a seguir:
Créditos de Operações com Assistência a Saúde
Contraprestações pecuniárias a receber

2018

2017

5.988.532

3.485.281

A Vencer

4.190.767

1.772.235

Vencidos de 1 a 30 dias

1.610.022

1.478.994

Vencidos de 31 a 60 dias

555.848

685.163

Vencidos de 61 a 90 dias

282.550

298.968

Vencidos mais de 90 dias

1.396.478

1.491.393

(2.047.134)

(2.241.473)

1.190.090

994.209

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total de Part. dos beneficiários em eventos
indenizados
A Vencer (c )

1.067.047

873.385

Vencidos de 1 a 30 dias

134.760

117.360

Vencidos de 31 a 60 dias

88.984

59.587

Vencidos de 61 a 90 dias

22.336

19.382

Vencidos mais de 90 dias
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total Créditos de Operações com Planos de
Assistência à Saúde

176.778

144.497

(299.815)

(220.002)

7.178.622

4.479.490

8) CRÉDITOS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE
SAÚDE DA OPERADORA

Créditos Operacionais de Assistência á Saúde Não
relacionados com planos de saúde da Operadora
Contas a Receber (a)
Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual (b)
Outros Créditos Ope. De Prestação de Seviço
Medico/Hospitalar ( c)
Total

2018

2017

108.322

96.049

5.196.833

3.705.490

139.837

143.818

5.444.992

3.945.357

a) O saldo da conta “Contas a receber” refere-se a valores a receber de prestação de serviço nos
recursos próprios.
b) Valores a receber referente aos serviços colocados à disposição dos usuários de serviços de
saúde de outras Unimed’s quando o atendimento foi eventual. De acordo com a RN nº 322 de
2013, os valores do intercâmbio eventual são considerados reembolso devendo figurar como
ingresso somente a taxa de administração em conta própria definida no plano de contas padrão
da ANS. Entende-se por reembolso os valores tabelados pelo manual de intercâmbio e demais
gastos do atendimento do usuário não tabelados, cujos valores cobrados sejam iguais aos que a
Cooperativa prestadora do atendimento repassa a sua rede credenciada/cooperada. A essência
do intercâmbio eventual consiste numa operação que não pode gerar resultado, ou seja, os
valores cobrados pela Cooperativa prestadora do atendimento contra a Cooperativa detentora do
contrato devem ser os mesmos pagos para a rede prestadora. A mudança acolhida pela ANS
baseia-se nesse princípio de não geração de resultado, e por isso o seu registro em contas
patrimoniais mostra-se o mais adequado. A receita gerada nessa operação deve se restringir a
taxa de administração, e essa permanece registrada no resultado, contribuindo para a formação
das sobras e perdas do exercício e com todas as incidências tributárias, quando aplicável.

c) O saldo da conta “Outros Créditos de Oper. de Prestação de Serviço Médico Hospitalar” refere-se
a valores cobrado de clientes e outros créditos de Operações não cobertos pelo plano de saúde;
9) BENS E TÍTULOS A RECEBER
Os valores estão assim representados:
BENS E TÍTULOS A RECEBER

2018

2017

Estoques Material Exames

267.429

216.511

Estoque Hospitalar

861.371

245.745

Estoques Material Consumo e Expediente

184.520

173.247

Estoques em utilização (a)

539.033

293.953

55.819

86.780

Adiantamentos a funcionarios
Adiantamentos Produção e terceiros (b)
(-) PCLD Adiantamento a Terceiros

41.050

120.416

(40.112,97)

-

43.434

43.434

1.952.543

1.180.086

Outros Creditos (c )
Total de Bens e Títulos a Receber

a) Materiais que saíram do estoque para utilização em pacientes que ainda estão internados ou
em procedimentos;
b) Adiantamento a terceiros refere-se a repasse para fornecedores, encaminhado nota fiscal
posteriormente e repasse para credenciados a título de adiantamento de produção;
c) Saldo referente a realização de desligamento da Unimed Participações;

10) DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
Saldo de depósitos judiciais, de processos que a Cooperativa está questionando judicialmente a
legalidade de tais cobranças, e estão assim representadas.
Depósitos Judiciais e Fiscais

2018

Taxa de Saúde Suplementar (a)
Ressarcimento ao SUS (b)
Tributos Federais (Pis e Cofins) (c)

471.147

625.140

1.230.322

1.182.980

10.356.978

9.838.834

295.794

230.330

Depositos Judiciais Civeis
Total dos Depósitos

2017

12.354.241

11.877.283

(a) O depósito da taxa de saúde suplementar, os valores foram atualizados pelos extratos fornecidos pela
agencia bancaria.
(b) Deposito Ressarcimento ao SUS, os valores foram atualizados pelos extratos fornecidos pela agencia
bancaria, a Unimed esta questionando a legalidade de tais cobranças.
(c) Processo 12331-05.2012.4.01.3500 2ª Vara do Estado de Goiás, cujo objeto é a discussão da
abrangência da base de calculo na cobrança de PIS e COFINS das Operadoras de Plano de Saúde.

11) CONTA CORRENTE COM COOPERADO
Conforme disposto na Instrução Normativa nº 20/2008 DIOPE, emitida pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, os cooperados em AGE assumiram a responsabilidade pelo pagamento
das obrigações legais. E estão assim representados:
Conta Corrente Cooperado
PIS e COFINS de 2007 e 2008
Total

2018
2.102.537
2.102.537

2017
5.039.451
5.039.451

A cooperativa reconheceu as correções dos impostos no Resultado do Exercício, sendo que ao final de
2017 a Cooperativa fez a adesão ao PERT sendo homologado em dezembro/2018 e os benefícios
concedidos foram repassados aos cooperados e os valores remanescentes que foram de fato pagos
em 2018 foram descontados cota dos cooperados.

12) INVESTIMENTOS
A cooperativa possui ações telefônicas e cotas de capital em outras cooperativas, conforme
discriminação abaixo:
INVESTIMENTOS

2018

2017

Coop. Agrorural Quirinópolis

485.795

462.411

Cotas Sicoob Unisaude

937.019

878.966

Credirural Comigo

314.681

296.214

Sicred Rio Verde

2.971

2.792

Ações Telefônicas

10.033

4.879

Central Nacional

786.388

713.601

Federação Cerrado

274.013

274.013

Federação Goiana

1.254

Total

1.254

2.812.156

2.634.130

13) IMOBILIZADO
No exercício de 2010, a cooperativa passou a adotar a vida econômica dos bens para a taxa da
depreciação, de acordo com a vida útil dos bens definidos por especialistas, mudando a estimativa anterior
de vida útil econômica que seguia as taxas fiscais
Em 2018, a cooperativa efetuou a revisão anual da vida econômica dos bens com o objetivo de certificar
que a depreciação registrada está de acordo com a política de utilização de ativos adotada pela entidade
conforme previsto na NBC TG 27 (R4) – Resolução 1.177/09.

IMOBILIZADO

2017
Saldo
Residual

Aquisição

Terrenos
Edificações (c)

1.582.875
25.684.814

357.889

Imóveis-Hospitalares /Odontológicos
Maquinas e Equipamentos
Equip. Hardware
Moveis e Utensilios
Hospitalares /Odontológicos

27.267.689
6.253.230
668.604
1.689.930
8.611.764

357.889
813.119
360.835
329.047
1.503.001

865.654
779.686
1.645.340
16.161
213.045
267.423
87.233
583.863
5.729.773
2.152.191
7.881.964
72.456

3.206
168.168
49.881
6.545
227.800
750.388
768.116
1.518.505
267.466

Terrenos
Edificações (b)
Imóveis-Não-Hospitalares /Odontológicos
Maquinas e Equipamentos
Equip. Hardware
Moveis e Utensilios
Veiculos
Não Hospitalares /Odontológicos
Construção Hospital
Maquinas e Equipamentos a Setorizar
Móveis e Utensilios(Imob. Em formação)
Imobilizações em Curso (d)
Obras de Arte
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros
Outras Imobilizações
TOTAL IMOBILIZADO

38.870
111.326
46.101.945

Baixas
-

-

267.466
3.874.659 -

2018
Transf.
Intangível *

Transf.

Depreciação

Saldo
Residual

468.660

-

-

651.607

1.582.875
25.859.755

77.453
277.056
237.436
591.945

468.660
182.067
20.954
66.533
269.553

-

-

651.607
595.350
138.509
188.776
922.635

27.442.630
6.575.613
634.827
1.659.297
8.869.738

3.000
129.738
85.624
218.362
-

199.128
54.549
253.677
991.890 991.890 -

24.382
24.382
221
114.445
41.903
28.880
185.449
1.318.227
1.318.227
-

865.654
755.305
1.620.959
16.146
336.159
244.325
64.898
661.528
5.365.256
1.602.079
6.967.335
72.456

-

-

-

64.521
64.521

241.814
314.270

123.016 -

3.166.821

45.876.460

810.308

123.016
123.016
-

-

-

-

(*) saldo refere-se a reclassificação de imobilizado em formação para o grupo do intangível

(a) Edificações Hospitalar: Em 2015, a Unimed Rio Verde concluiu a primeira fase do Hospital Unimed,
iniciando suas atividades em setembro 2015 como hospital cirúrgico, em 2017 foi inaugurado o CDI e
durante o exercício de 2018 foi implantado a ala de oncologia.
(b) Edificações Não Hospitalar: Valor de custo da Sede administrativa da Unimed Rio Verde agregando
todas as ampliações.
(c) Hospital: Valores gastos para ampliação do hospital para funcionamento parte da segunda fase (UTI e
ambulatório).
(d) Imobilizado em formação: Registros de custo de aquisição para ampliação do Hospital e
Equipamentos de Exames e Diagnósticos.
Recuperabilidade dos ativos: Conforme NBC TG 01 (R3) Resolução nº 1.292/10, a cooperativa efetuou
uma análise da possibilidade de desvalorização do ativo imobilizado com uma estimativa dos valores
recuperáveis, levando-se em consideração a metodologia da determinação da vida útil dos bens e do Justo
Valor. Esta avaliação concluiu que não é necessária a constituição de provisão de perda para
desvalorização dos ativos.

14) INTANGÍVEL
É representado por:

INTANGIVEL
Software (a)
Hospitalares /Odontológicos
Software (a)
Não Hospitalares /Odontológicos
TOTAL

2017
Saldo
Residual
619.466
621.483
127.627
127.627
749.109

Aquisição
118.573
118.573
107.062
107.062
225.635

Baixas
-

41.082
41.082
24.065
24.065
65.147

Transf.
-

2018
Transf.
Imobilizado *
118.060
118.060
4.956
4.956
123.016

Depreciação
-

147.453
147.453
51.887
51.887
199.341

Saldo
Residual
667.563
667.563
163.692
163.692
831.255

* Saldo refere-se a valores transferidos do imobilizado em formação

15) PROVISÕES TÉCNICAS
Eventos a Liquidar
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PCNG (a)

2018

2017

4.276.354

4.060.437

25.275

50.767

Provisão de eventos a liquidar para o SUS (c)

2.904.800

1.814.461

Provisão de eventos a liquidar para o Outros Prestadores (d)
Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA (e)

5.822.524
7.385.902

6.327.443
6.379.431

20.414.856

18.632.539

Provisão de eventos a liquidar para o SUS

33.425
-

27.986
5.585

Longo prazo

33.425

33.570

20.448.281

18.666.110

Provisão de Remissão (b)

Curto prazo
Provisão de Remissão (b)

Total de Provisões Técnicas

a) Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha
Caracteriza-se pelo registro contábil do valor mensal cobrado pela operadora para cobertura de
risco contratual da vigência que se inicia naquele mês, devendo ser baixada a crédito de Receita

de Prêmios ou Contraprestação, no último dia do mês de competência, pelo risco já decorrido no
mês.
b) Provisão de Remissão
Obedecendo a critérios e cálculo definido em nota atuarial aprovada pela ANS – Agência Nacional
de Saúde Suplementar foi constituído provisão de remissão para garantir cobertura de riscos
contratuais em favor de beneficiários, após o falecimento do titular de planos de assistência à
saúde, totalizando o montante de R$ 58.700 (cinquenta e oito mil, setecentos reais), sendo a
mesma classificada em R$ 25.275 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais) no Passivo
Circulante e R$ 33.425 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais ) no Passivo Não
Circulante.
A provisão constituída esta lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras
vinculadas
c) Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS
Refere-se ao valor cobrado pela ANS referente ao ressarcimento ao SUS, sendo o valor
contabilizado pelo valor cobrado no momento do recebimento da conta médica e ajustado
mensalmente pelo valor informado no site da ANS. O valor informado no site da ANS estabelece as
seguintes informações:

Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS - GRU (i)

2018

2017

1.515.290

1.174.240

6.777

13.403

Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS - %HC x ABI (iii)

1.382.734

626.818

Total Provisão de Eventos a Liquidar SUS - Curto Prazo
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS - GRU (i)

2.904.800

1.814.461

Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS - Parcelamento (ii)

-

-

Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS - Parcelamento (ii)

-

5.585

Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS - %HC x ABI (iii)

-

5.585

2.904.800

1.820.046

Total Provisão de Eventos a Liquidar SUS - Longo Prazo
Total Provisão de Eventos a Liquidar SUS

(i) Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS – GRU
Débitos pendentes: retrata o valor total cobrado e não pago pela operadora de plano de saúde,
atualizado com multa e juros até a data de referência, bem como o saldo devedor atualizado de
parcelamentos cancelados por inadimplência, valores não pagos de parcelamentos ainda não
deferidos e valores não pagos inscritos em dívida ativa.
(ii) Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS - Parcelamento
Débitos Parcelados: abrange os parcelamentos deferidos ainda não quitados. A soma do valor
das parcelas com vencimento em até 12 meses da data de referência está alocada no Passivo
Circulante, enquanto a soma do valor das parcelas com vencimento em prazo superior a 12
meses está computada na linha Passivo Não Circulante.
(iii) Provisão de Eventos Liquidar para o SUS (% HC x ABI)
ABIs x percentual histórico: informa o valor total dos Avisos de Beneficiários Identificados (ABI)
notificados à operadora de planos de saúde e ainda não cobrados pela ANS, multiplicado pelo
percentual histórico de cobrança (%hc), que é calculado a partir do total dos valores cobrados
sobre o total dos valores notificados, com base nos ABI emitidos até 120 dias anteriores ao
mês de referência.
d) Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores
Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. RN
nº 209/09, RN 393/2015 e alterações vigentes, que determinou a constituição desta provisão a
partir de 1º de janeiro de 2010, cujo registro contábil é realizado no momento da apresentação da
cobrança às operadoras e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do

prestador de serviço, independente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de
intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise
preliminar das despesas médicas.
Conforme publicação da RN 227/10 e alterações vigentes, que determinou que a provisão para
eventos a liquidar deve ser lastreada por ativos garantidores que atendam os critérios da RN
392/2015 e alterações vigentes.
A provisão constituída esta lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras
vinculadas
e) Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
Regulamentado pela RN 393 da ANS e alterações vigentes, representa os eventos ocorridos,
porém não avisados a operadora, cujo valor foi baseado em cálculo atuarial de acordo com nota
técnica aprovada pela ANS, em 31 de dezembro de 2014 o cálculo da provisão de eventos
ocorridos e não avisados representa o montante de R$ 7.385.902 (sete milhões trezentos e oitenta
e cinco mil, novecentos e dois reais).
A provisão constituída esta lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras
vinculadas.
f)

Patrimônio Mínimo Ajustado
Calculado a partir da multiplicação de um fator variável “K”, obtido no ANEXO I da RN nº 209/2009,
2018 pelo capital base de R$ 8.503.232,69 (R$ 8.145.639,13 em 2017), reajustado pelo IPCA em
junho de cada ano.
O Capital da Cooperativa excede o valor do patrimônio líquido exigido.

g) Margem de solvência
Regulamentada pelo art. 6 da RN 209 da ANS corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido ou
Patrimônio Social ajustado por efeitos econômicos, sendo regulamentado pelo patrimônio líquido
superior a 20% das contraprestações líquidas dos últimos doze meses, ou 33% da média anual dos
eventos indenizáveis líquidos dos últimos 36 meses, dos dois o maior. Os prazos permitidos para
o
adequação da Margem de Solvência foram redefinidos em 22 de dezembro de 2012 pela RN n
313 resumindo-se da seguinte forma os limites mínimos de percentuais e os respectivos prazos:






Em 31 de dezembro de 2012 - 35%;
Entre janeiro á novembro de 2.013, 35% adicionado à proporção cumulativo mensal de
0,25%;
Em 31 de dezembro de 2.014 - 41%;
Entre janeiro de 2.015 á novembro de 2.022, 41% adicionados à proporção cumulativa
mensal de 0,615%;
E em dezembro de 2.022 - 100% da Margem de Solvência.

Em 31 de dezembro de 2018 a cooperativa apresentou um Patrimônio Líquido com os ajustes
econômicos permitidos de R$ 46.726.601 (quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e seis mil,
seiscentos e um reais), valor superior ao exigido para 2022.

h) Adoção RN-430/2017
A Unimed Rio Verde, conforme requerido pela RN 430, de 7 de dezembro de 2017, adotou a nova
forma de contabilização das operações de compartilhamento da gestão de riscos envolvendo
operadoras de plano de assistência à saúde. Os valores referentes ao exercício de 2018 foram
parcialmente registrados no mês de dezembro/2018 e foram contabilizados conforme arquivos A100 recebidos entre as Unimeds (arquivo PTU), relativos às transações de intercâmbio. Estes

arquivos possibilitaram a identificação da ocorrência de operações típicas de compartilhamento de
risco na forma de intercâmbio habitual em pós-pagamento entre as Unimeds Origem e Executora,
conforme regras previstas no Manual de Intercâmbio Nacional, aprovadas pelo Fórum Unimed. As
contabilizações ocorreram como a seguir.
h.1)

Unimed Rio Verde como Prestadora
Conforme requerido pela RN 430, quando ocorre o atendimento pela Unimed XXX, de
beneficiários de outra Operadora, os custos realizados pelo recurso próprio ou pela rede
credenciada são registrados como “Eventos Indenizáveis” – Grupo 4111 do Plano de Contas
da ANS. Também, conforme RN 430, as faturas emitidas são contabilizadas como
“Contraprestações Emitidas de Assistência à Saúde” – Conta Contábil 311112 do Plano de
Contas da ANS.
Os custos em corresponsabilidade assumida realizados pelo recurso próprio ou pela rede
credenciada são registrados como “Eventos Conhecidos ou Avisados” e representaram R$
66.946,64 no período de 2018. Também, conforme RN 430, as faturas emitidas em
corresponsabilidade assumida são contabilizadas como “Contraprestações Líquidas”.

h.2)

Adoção da RN 430/2017 – Origem
Os usuários em corresponsabilidade transferida de gestão de riscos decorrentes do
atendimento de beneficiários por outras operadoras não foram considerados nas
demonstrações contábeis da Operadora, pois seu sistema de gestão e processos operacionais
estão em fase de preparação para geração de informações de usuários em que ocorre a
efetiva transferência dos riscos decorrentes do atendimento dos beneficiários por outras
Operadoras.

16) DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Debitos de Operações de Assistência a Saúde não
Relacionados com Planos de Assistência à Saúde

2018

2017

Valores a pagar Cooperado

1.195.233

1.283.728

Valores a pagar Rede Credenciada

1.618.884

1.388.687

Valores a pagar Rede Unimed
Antecipação de clientes
Total

-

2.124

31.705

17.190

2.845.822

2.691.729

Representa obrigações para com o Cooperado, Rede Contratada e Rede Unimed pelo atendimento de
clientes Unimed de procedimentos efetuados sem cobertura contratual do cliente ou ainda de
procedimentos em carência.

17) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Quadro resumo:
Tributos e Contribuições a Recolher

2018

2017

IRPJ (a)

91.274

153.972

CSLL (a)

34.405

57.531

ISS

87.254

63.092

ISS Fonte

55.272

50.014

Previdência Social

400.781

392.216

INSS Fonte

190.554

167.785

FGTS

120.331

101.734

PIS E COFINS (b)

196.351

261.435

REFIS PIS E COFINS ( c)

297.682

297.423

90.227

123.658

3.927

3.627

935.961

824.692

2.504.018

2.497.178

PIS E COFINS Fonte
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
IRRF
Total de Tributos e Contribuições a Recolher

a)

IRPJ E CSLL Ato Cooperativo Auxiliar e Não Cooperativo: A operadora faz recolhimento de
imposto de IRPJ e CSLL dos Atos Auxiliares e Não Cooperativos.

b) Até o termino do exercício de 2014, estão lançados no Passivo Circulante o calculo do PIS e
COFINS mais multa e juros da SELIC dos períodos de 2009 e 2010, o exercício de 2011 ate
julho/12 foram recolhidos de acordo com a MP 2.158/2001. A partir de março/12 até o término
de 2015 foram feitos depósito judicial e os juros estão atualizados pela SELIC. No exercício de
2015 para adequação da norma contábil, os valores com deposito judicial foram transferidos
para o Passivo não Circulante, mantendo no Circulante apenas o cálculo dos impostos, sobre a
prestação de serviço nos recursos próprios que não são objeto de questionamento.
c) Em 2017, face aos descontos concedidos na Lei do Refis a Cooperativa fez à adesão ao PERT
– Programa Especial de Regularização Tributária, referente ao impostos de PIS e COFINS
lançado pelo auto de infração referência 2007 e 2008. Em dezembro de 2018 a RFB
homologou o pedido de adesão.

18) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Referem-se a financiamentos obtidos junto a instituições financeiras para a construção da rede própria
(Hospital Unimed), aquisição de equipamentos hospitalares e, vencíveis mensalmente. Demonstramos
abaixo, as principais informações do contrato:

EMPRESTIMOS E
FINANCIAMENTOS A PAGAR

2018

Fiannciamento BNDES
Finame
Emprestimos
Leasing Leasing Leasing Cartão BNDES

2017

3.028.121
911.085
27.552

Cheques a Compensar

3.044.190
922.188
185.873
88.518
118.648
103.027

-

Total - Curto Prazo
Fiannciamento BNDES
Finame

Finalidade

Juros de 5,9% a.a + TJLP
taxa média juros 5,30% a.a
taxa média juros 16,09% a.a
Juros de 15,42% a.a
Juros de 17,3% a.a
Juros de 18,33% a.a
Juros de 18,58% a.a

Ampliação da Rede Própria Hospitalar
Aquisição de Equip. Hospitalares
Capital de Giro
Aquisição de Equip. Hospitalares
Aquisição de Equip. Hospitalares
Aquisição de Equip. Hospitalares
Aquisição de Equip. Hospitalares
Cheques emitidos e Ainda não
Compensados

Juros de 5,9% a.a
taxa média juros 5,30% a.a

Ampliação da Rede Própria Hospitalar
Aquisição de Equip. Hospitalares

Juros de 18,58 a.a

Aquisição de Equip. Hospitalares

86.839

3.966.758
2.250.000
738.682

Cartão BNDES

Encargos a.a./a.m

4.549.283
5.250.000
1.639.461

71.177

-

Total - Longo Prazo

3.059.859

6.889.461

Total Emp./Financ

7.026.617

11.438.744

19) DÉBITOS DIVERSOS
Debitos Diversos

2018

2017

Salários a Pagar

722.529

668.370

Pro-labore Diretores, Conselheiros e Coord.Médicos

200.014

399.810

Provisões Trabalhistas

1.586.827

1.172.206

Total Obrigações com Pessoal (a)

2.509.371

2.240.387

Fornecedores Diversos

2.829.625

1.688.256

Total Fornecedores a Pagar (b)

2.829.625

1.688.256

Total Débitos Diversos

5.338.996

3.928.642

a) Obrigações Com Pessoal: Composto por obrigações com os colaboradores e diretoria da
Operadora.
b) Fornecedores: Composto por bens e serviços contraídos de terceiro.
20) PROVISÕES JUDICIAIS
As Provisões foram realizadas conforme Relatórios disponibilizados pelos advogados e os valores
foram provisionados conforme a quantificação de risco apresentados. Na tabela abaixo, apresentamos
o número de ações em que a cooperativa é mencionada:
numero de
Ações

Vara
(civil/Trabalhista)

orgão

Possível/Provável Possivel sem
(com provisao)
provisão

remota (sem
provisão)

2

civil

Tribunal Regional Federal (Execução Fiscal

5

civil

NIP

2

46

civil

Justiça Comum

14

22

10

6

civil

Justiça Federal

3

3

0

1

Civil

Tribunal Regional Federal (SUS)

1

2
2
5

Civil
Civil
Procon

juizado Especial Civil e Criminal
Tribunal Regional Federal (TSS)
Administrativo

1
2
2

5

1
2

1

Abaixo quadro resumo de valores provisionados:
Provisões Judiciais

2018

2017

Taxa de Saúde Suplementar (a)

2.254.088

2.002.349

Provisões para Contingências Civeis (b)

1.160.414

953.553

IRPJ (c)

418.605

408.322

CSLL (c)

66.508

64.997

11.005.770

8.765.480

438.654

438.654

15.344.039

12.633.354

PIS e COFINS s/Reembolso de Intercambio ( d)
Contribuições Previdenciarias (e)
Total de Provisões

a) A Unimed Rio Verde esta questionando a legalidade da cobrança de taxa de saúde suplementar,
as provisões foram calculadas pelo valor regulamentado pela ANS com as devidas correções.
b) As ações cíveis que envolvem a cooperativa, e que são consideradas pela assessoria jurídica de
possível, provável que tenham quantificação foram provisionadas.
c) Refere-se a impostos retidos e compensados por Perdcomp, que ainda não foram homologadas
pela RFB.
d) Devido a divergências de entendimento entre a cooperativa e o fisco, da incidência do
PIS
e
COFINS sobre os valores ativados de Reembolso de Intercambio, a Cooperativa optou por
provisionar PIS e COFINS, sobre os valores ativados, fazendo à atualização com multa de 20% e
juros SELIC.
e) A Cooperativa sofreu Auto de Infração referente ao Exercício de 2008 sobre as retenções de INSS
sobre a produção de Cooperados, neste auto os valores de teto foram duplicados pelo fisco, que
fez a lavratura utilizando a base da CEFIP e também da DIRF, sendo essa mesma base de
calculo, desta forma a cooperativa contestou o referido auto por duplicidade e provisionou 50%
do valor autuado.

21) TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER

Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Valor Principal de PIS e COFINS Autuado

2018

2017
-

2.709.174

Valor Principal de PIS e COFINS Deposito Judicial

6.874.474

6.874.474

Atualização PIS e COFINS Deposito Judicial

3.226.610

2.794.078

PERT (PIS e COFINS)

3.247.656

3.296.433

13.348.740

15.674.158

Total Tributos e Encargos Sociais a Recolher

a.1) PIS e COFINS
A Cooperativa sofreu autuações por parte da Delegacia Regional da Receita de Federal de PIS
e COFINS no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, ambas contestadas na esfera
administrativa pela Assessoria Jurídica contratada, foi realizada provisão de PIS e COFINS dos
anos autuados mais multa de 75% e juros SELIC. Para os anos de 2009 e 2010, foram
calculados juros SELIC, em 2011 a Cooperativa passou a recolher com as exclusões
permitidas na MP 2.158/2001. A partir março de 2012 passou a fazer deposito judicial ate
2016. A partir de 2017 pela grande possiblidade de perda, a cooperativa voltou a fazer o
recolhimento mensal de PIS e COFINS.
a.2) REF. A IN 20/2008
A cooperativa fez uso dos benefícios da IN/DIOPE nº 20/2008, no qual foi exposto aos
cooperados por meio da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 01/12/2012, o valor
repassado aos cooperados está composto conforme Nota nº 11.

a.3 PERT
Os débitos consolidados referem-se aos impostos IN 20, que foram incluídos no parcelamento
de débitos instituído pela Lei nº 13.496/2017. A cooperativa fez a adesão com pagamento de
5% do valor total da divida e o restante parcelado em 145 meses, sendo consolidado pela RFB
em dezembro/2018.

Representação valores em 31/12/2018:

Saldo
Curto prazo
Longo prazo

Total

2018
297.682
3.247.656
3.545.338

2017
297.423
3.296.433
3.593.856

22) CAPITAL SOCIAL E RESERVAS
22.1) CAPITAL SOCIAL
O Capital Social o é de R$ 28.970.441 (vinte e oito milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos
e quarenta e um reais), o valor da cota parte é de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais).
22.2) RESERVAS
As reservas regulamentadas por lei e estatuto da cooperativa podem assim ser identificadas:
a) RATES (FATES): Reserva (Fundo) de Assistência Técnica Educacional e Social tem a
finalidade de prestar amparo aos cooperados e seus familiares bem como aos empregados
da Sociedade, além de programar atividades de incremento técnico e educacional dos sócios
cooperados. É constituído por 10% (dez por cento) das sobras apuradas no Balanço anual e
pelo resultado de operações com não associados.
Em dezembro de 2018 totaliza R$ 10.509.387 (dez milhões, quinhentos e nove mil, trezentos
e oitenta e sete reais).
b) FUNDO DE RESERVA: Tem a finalidade de reparar eventuais perdas da cooperativa. É
constituído por 13% (treze por cento) das sobras apuradas no Balanço anual e das
destinações dos cooperados em AGO.
Em dezembro de 2018 totaliza R$ 5.249.588 (cinco milhões duzentos e quarenta e nove mil
quinhentos e oitenta e oito reais).

23) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Resumo da apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social.

Provisões
(=) Lucro antes do IRPJ e CSLL

2018
7.362.259

2017
10.250.954

2.290.729

4.737.130

(-) Exclusões

(2.112.719)

(3.356.845)

(+/-) Adição/Exclusão relativa ao ato cooperativo (i)

(3.654.385)

(6.103.797)

(+) Adições

Base de Cálculo Depois Compensação do Prejuízo Fiscal

3.885.884

5.527.442

IRPJ – 15% + (10% o que for superior a R$ 240.000)

947.471

1.357.861

Deduçao PAT

(23.315)

(33.165)

Total de IRPJ devido

924.156

1.324.696

CSLL – 9%

349.730

497.470

1.273.885

1.822.166

Total de IRPJ e CSLL Devido

(i) – Os critérios para apuração de atos cooperativos estão elencados no item (a) desta Nota
Explicativa.
a) Atos Cooperativos
Os Atos Cooperativos Principais referem-se às operações exclusivamente com os associados do
Sistema Unimed, Recursos Próprios. Os Atos Cooperativos Auxiliares referem-se às operações
com meios credenciados, para execução de serviços auxiliares ao trabalho médico cooperado.
A cooperativa para fins de apuração de IRPJ e CSLL considera os atos cooperativos auxiliares
como atos não cooperativos.
A apuração do resultado dos atos cooperativos e não cooperativos, visa atender o artigo n 87 da
Lei n 5.764/71 e legislação tributária, onde os resultados dos atos não cooperativos serão levados
para a conta do FATES, permitindo ainda a apuração da Contribuição Social e do Imposto de
Renda.

b) Critérios de Proporcionalidade de segregação dos Atos Cooperativos e Não Cooperativos
Sobre a Receita de Contraprestações Emitidas de Assistência Médico-Hospitalar: primeiramente
calculou-se a proporcionalidade dos Atos Cooperativos e Não Cooperativos sobre os Eventos
Indenizáveis Líquidos, sendo o resultado desta equação aplicado as Receitas de Contraprestações
Emitidas de Assistência Médico-Hospitalar.
Sobre as Despesas e Custos Indiretos: foram calculados os mesmos índices apurados dos
Eventos Indenizáveis.
Algumas receitas e despesas foram apuradas adotando-se critérios diferenciados, destacamos os
principais itens abaixo:
A Receita de intercambio por haver a Inter cooperação entre cooperativas, foram consideradas
como Atos Cooperativos
Receitas e despesas com meios próprios foram diretamente alocadas como ato cooperativo.

24) FORMAÇÃO E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FORMAÇÃO E DESTINAÇÃO

2018

2017

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

6.733.437

8.825.464

Resultado dos Atos Cooperativos Principais - ACP

3.654.385

6.103.797

Resultados dos Atos Cooperativos Auxiliares - ACA/ANC

2.433.989

2.324.992

Reversão do Fates

-

396.676
6.170.384
793.494

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTARIAS
- (-) Reserva Legal (13%)

-

645.063
4.736.251

-

475.070

-

- (-) FATES (10%)

-

365.439

-

610.380

- (-) FATES ANC art 87 lei 5764/71

-

2.433.989

-

2.324.992

- (-) Destinação Cota Capital (40%)

-

1.461.754

-

2.441.519

SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

1.997.185

2.655.080

25) COBERTURA DE SEGUROS
A Cooperativa adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos
e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se
em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.
Bens Segurados

Tipo de Cobertura

Prédio Administrativo

Incendio/Raio/Explosão/Implosão

Valor Segurado

Prédio Almoxarifado

Incendio/Raio/Explosão/Implosão/Tumulto/Fumaça queda de Avião

80.000

Prédio Quirinópilis

Incendio/Raio/Explosão/Implosão/Tumulto/Fumaça queda de Avião

200.000

Prédio Laboratório

Incendio/Raio/Explosão/Implosão/Tumulto/Fumaça queda de Avião

545.000

Prédio Hospital

Incendio/Raio/Explosão/Implosão/Tumulto/Fumaça queda de Avião

40.000.000

Prédio Fisioterapia

Incendio/Raio/Explosão/Implosão/Tumulto/Fumaça queda de Avião

300.000

Prédio Posto Bairro Popular

Incendio/Raio/Explosão/Implosão/Tumulto/Fumaça queda de Avião

500.000

Veículo - Volkswagem GOL 1.0mi Total Flex 8v 4p

Danos Materiais

50.000

Veiculo - Renault ngo Express HI - Flex 1.6 16v

Danos Materiais

100.000

Veículo - Volkswagem Voage Tend 1.6mi Flex 8v

Danos Materiais

100.000

Veículo - Ford Fiesta Sedan Se 1.6 8v Flex 4p

Danos Materiais

50.000

Veiculo - UP TAKE 1.0 12v 4p A/G

Danos Materiais

100.000

800.000

26) INSTRUMENTOS FINANCEIROS
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 dos caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, créditos de
operações com planos de assistência à saúde, provisão de eventos a liquidar e empréstimos/
financiamentos aproximam-se do saldo contábil, cujos critérios de contabilização e valores estão
demonstrados nas demonstrações financeiras.
Em 31 de dezembro de 2018, a Unimed de Rio Verde não possuía nenhum tipo de instrumento
financeiro derivativo.
b) Risco de Mercado:
Decorre da possibilidade da Cooperativa sofrer perdas (ou ganhos) por conta de flutuações nas taxas
de juros que são aplicadas aos seus ativos captados (aplicados) no mercado. Para minimizar possíveis
impactos advindos de oscilações em taxas de juros, ela adota a política de aplicações em títulos de
renda fixa privados (Certificado de Depósito Bancário - CDB, Recibo de Depósito Cooperativo - RDC e
Fundos de Investimentos) aplicados em diversas instituições financeiras como forma de diluir os riscos.

c) Risco Operacional:
É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a
processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura 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.
d) Risco de Crédito ou de Concentração:
Os instrumentos financeiros que potencialmente poderiam sujeitar a cooperativa a risco de crédito
referem-se a créditos com cooperados e clientes, no entanto os saldos encontram-se distribuídos de tal
forma que nenhum cooperado ou cliente possui individualmente valor superior a 10% do seu respectivo
grupo de contas.
Com relação ao risco de concentração de saldos em bancos conta aplicação financeira, a distribuição
dos recursos em 31.12.2018 nas instituições financeiras era a seguinte: Unicred - Sicoob Unisaúde
94%, Bradesco 3%, Sicoob Credigoias 2%e CEF 1%. Na conta de aplicação da Unicred - Sicoob estão
vinculados os recursos financeiros para garantia das provisões técnicas da ANS, conforme nota
explicativa nº 6.

27) EVENTOS SUBSEQÚENTES
Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das
demonstrações contábeis (12/03/2019) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a
análise econômica e financeira.

28) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizada para publicação pelo Conselho de
Administração da Cooperativa em 12/03/2019.

Rio Verde (GO), 12 de março de 2019.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do CONSELHO FISCAL da UNIMED RIO VERDE Cooperativa de Trabalho Médico, examinamos o Balanço Patrimonial e a Demonstração da
conta Sobras e Perdas, Demonstração da Reversão e Destinação do resultado do exercício sobras e perdas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, acompanhadas Das
Mutações do Patrimônio Líquido e ainda das Notas Explicativas anexas. Procedemos ao exame
sistemático das operações realizadas durante o referido exercício, através de análise de
documentos, lançamentos contábeis e ainda de conciliações físicas.

Com base nos exames e verificações e Parecer da Auditoria Independente, somos de parecer
que as referidas demonstrações

representam

adequadamente

a posição econômica,

financeira e patrimonial da UNIMED, em 31 de dezembro de 2018, bem como o resultado do
exercício, pelo que recomendamos sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária marcada
para o dia 21 de março 2019.

Rio Verde – GO., 12 de março 2019

