




Uiiiincd (.'riciüiiin Coopcrniivn cic rriiliiilli» Módico ilii UcKÍào Cni'i)uiiirci ii

f.NIM 82.996.703/01101-86 - Av. Eslcvõu Einíiiu de Sniixn, 201, Crtii'6 - Criciáiitn - Üi'

NIWE (JCE) 42400011951 - Krgis(i-n aNS .U9Í.Í9

Balniiv*» Palriinoiiial dus Exercícios FíikIos em i I dc dezembro de 2018 e 2017

Valore.^ Expressos ein Renis - RS

ATIVO

Airvo CIRCULANTE

Diipoiiivcl

RcnIizAvel

AplicnvòcK rimincciros

A|ilicncócs Uaraniidorus dc Provisões Tócnícns

Aplicnçães Livres

C rcdiloK dc OpcrocAcs com Plaitos dc Assistóncin A Saúde

CoiKroprcRloçAn Pccimiória/Prcmio a Recebei

OiKiiidorns dc Planos dc Assislciicia à Saúde

Oiiiros Ci-édíios dc Opcinçòcs com Pianos dc AsaislAiKia ã Saúdc

Cróditos dc Opcr. dc Assist. A Snúdc NAo Rei. com Planos dc Saúde da Operadora

Cródiios Tribiitúrios c Picvidcnciàrios

Bens c Tiiidos n Receber

í)cspcsfl.s Antecipadas

Conla-Corrcnlc com Cooperadas

ATn'0 nAo circulante

Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais c Fiscais

Outros Créditos a Receber a Longo Prazo

invesdnicntos

Participações Societárias pelo Método dc Equivalência Patrimonial

Outros Investimentos

Imobilizado

Imóveis de Uso Próprio

imóveis Hospitalares

Imóveis Náa Hospitalares
Imobilizado de Uso Próprio

Hospitalares

Náo hospitalares

Imobilizoçóes cm Curso

Oiilnis Itnobilizações

liitangivcl

TOTAL DO ATIVO

As Notas Explicativos sAo parte integrante das Demonstrações Fiiuna-eiras.

Nota 2018 2017

Apresentado Alnstes RN 430 RenpreKnlaün

52.M0.42S - 52.140.425 50.245.087

5. 2.240.386 2.240.386 274.291

49.900.039 - 49.900.039 49.970.796

6 3(1.451.050 30.451.050 30,329.073

18.822.567 - IK.822..S67 17.032.039

1 1.628.4R3 I1.62K.4K.1 1.3.297.034

7. 8.616.694 1 483.016 10.099.710 6.075.486

3.012.418 - VOJ2.4I8 1.822.147

1.119.101 I.4K 1.016 2.602.117 -

4,485.175 4.485.175 4.253.339

8. .5.552.1.59 (1,483.016) 4,069.143 5.5.19.139

9. 461.993 - 461.993 440.495

1». 4.726.870 4.726.870 7,525.509

lU. 89.978 - 89.978 61.06.1

lU. 1.296 1,2% 31

58.034.105 - 58.034.105 46.675.79.1

II. 758.229 758.229 758.641

751.25! 751.251 751.25!

6,978
-

6,978 7..190

12. 5.213.668 . 5.21.1.668 5.055.066

5.213.668 5 2I3.66K 5.055,066

5.213,668 5 213.668 5.055.066

13. 51.897.348 51.897.348 40.697.346

15.708.362 - 15,7()8..362 15.9.17.828

13.689.506 - 13.689.506 13.889.167

2.018.856 - 2.UI8.8S6 2.048.661

13.528.223 - 13.528.223 11.626.396

12.994.884 - 12.994.884 11.146.694

533.339 - 533.339 479.702

22.100.559 - 22,100.559 12.560.130

560.204
-

560.204 ,572.993

14. 164.860
-

164.860 164.740

110.174.530 - 110.174.530 96.920.880

Dr. Leandiá^vany Nunes
Pfcsidepte - OW 014.905.439-45 itd-MIBA-

Sara Giartl

Contadora - CRC (^571/0-6



I 'itilitHl < 'i irlúliiu UMVII lie rriil;iiliiu iVU-ilivu dii Ucgliiu Curliuitilei ii

CNIM N2.996,7IM/nflni-K6 - Av. Iwlí-vrto ̂ inUlo dc Suii^n, 2fll. Cfnn^ - Crlciiínw

iVIKR (.ICfi;) ■l24mHMI«5l • Ur^hlrn ANS 129339
llnlniKü Pnirjinoniuldoii fixcrclcio» l-indos cm 31 dc dezembro <lc 2lJllic20l7
Viilnrcs nx|>rcssos cm Rcnis - RS

2018 2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
A[>rc8entiido Ajuste» RN 4311

38.230.582

Kcm>re»cmniln
38.230.582 .14.839.175

ProvísiVc» l'écnicn» cie 0|>crHCòcs dc Assislénciu rl Saúde
Provisnn de Pi èmios/C oiiiMpieslaçocs

Provisão paro Rcmis.são
Provisão dc Pvciitos/Sinislios n Llquidiii pan» SUS
Provisão dc Eventos/Sinistros a Liquidar para Otilros Prcsludorcs dc Scrv. Assislcnciais
Provi.sòo {Mira Even(ns/SinÍNlros Ocorridos c Não Avisado.» (PEONA)

Dúhilos dc 0|icrai,'òcs dc A.ssisiéncin ã Suúdc
Comercialização sobre Operações
OlKiodorns dc Planos de Assisiãncio ã Saúde

D^bilos com 0|>cmções dc Assistência ú Saúde Não Rcliiciimada.» com Planos de Saúde da Opc
Tributos c liiKargus Sociais a Recolher
Lmpréaiimus e i-inaiiciiiincnlos a Pugar
Débitos Divenos

('oiiin-CoiTciKc de Cooperados

l7.IMi8.l77

91.14?.
91.14?

1,024,407

«.012.963

547.766

375

547.301

2.674.926

4.814.264

13 026.195

99.25.'i

1.360.444

672.801

672.801

(2.033.3351

18.428.621

91.142
Oj.tM?

I.(l?'1.407

9.3(H».I09

8.012.963
1.220.657

375
1.220.282

Ml..590

4,814.264

13.026.195

99.255

15.459.880

93.421
93.421

935.9(10

8.076.75.1
6..153.8n6

9.725

9.725

2.572.302

4.025.402

300.000

11.546.871
24.986

PASSIVO NÀO CIRCULANTE 2U.BS0.398 203Í50J98 I8.289^S97

Provisões Técnicas dc Uperaçõcs dc Assistência ã Saúde
Provisão paro Remissão

ProvÍRòes
Provisões jiara Ações Jiidicmis

PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIOSOCIAI.

215.317

215.317

20.635.08!

20.635.08!

5I.093.SS0

215.317
215.317

20.635.081

20.635.081

5I.U93.SSU

I83.M7

IK3.647

18.105.950

18.105.950

43.792.108

Capital Social/Patrimônio Social
Reservas

Reservas de Lucros/Sobras/Relencâo de Superávils
Lucfos/Prejul/os • Siiperávilt/Dêllcils Acumulados ou Resultado

17.413.917

29.507.213
29.507.213

4.172.420

17.413.917

29.507,213
29.507.213

4.172.420

13.661.605
23.474.347
23.474.347
6.656,156

TOTAL DO PASSIVO

* Ab Notas Explicativas sdo parte ínicgraiitc das Demonstrações Financeiras.

1IU.I74.SJ0 110.174.530 96.920.880

l)r. Leu:

Presidente -
vany Nunes

014.905.439-45

lOOOa.
Snra Clas^ I

Cottladora - CRC 0:W57l/O-6



lililliicil CiicliiiiiM C'uo|KrtilivH dl' i iniuiDiu Mídk-o dn Uc^iuo

CNIM 82.*>%.7(l3/nUOI-8(i - A\ , Eslcvíiu KinUiu dc Sutt/u, 201. Cem » - < 'ríciiiiti» - .St

NIWIC {,ICK) 'l24«n(M lOSI Ri-glslvo ANS 329.3.^')
I2üim>iisliitçlln do Kcsiltlado dos Exercícios Piiubs cm 31 dc dezembro dc 2018 c 201V

Vidorcs Expressos cm Rcois - RS

Cniili-a|ii-G8laçfic8 Erctlvas/PrCinlns Gatilins dc PInnn dc Assistênci» à Saúde

Rcceilns com Operações de AssistÊiicio õ Saúde

ContraprcsiaçÕes Liqtiidas/Prémios Retidos

Vnrinçào das Provisões Técnicas dc Operações dc Assisiciicia à Saiidc

(•) Tributos Diretos dc Operações com Pianos dc Assistência A Suúdc du Opcnidum

Eveiiloi ÍikIchízAvcís Llquidos/Sliiistros Retidos
Eventos/.'$inislros Conhecidos ou Avisados

VntinçAo da Provisão dc Evcntos/Siiiislrns Ocorridos c Nâo Avisados

RE.SULTADO DA.S OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA Â SAÚDE

Outros Receitas Opcracionaisdc Planos de Assistência á Saúde
Receitas de Assisléncíu A Saúde NQo Relucioniidas com PlniK>s dc Siiiidc dn Oiteradurn

Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospilaiar
Receiiiis com Operações dc Assistência Médico-Hospiiuinr (SUS)
Outras Receitas de Prestação ik Serviços de Administradora de Benefícios

Rccciliis wm AdminislraçAo dc InicrcAmbiu Eventual • Assistência Médico-Hospilular
Outras Receitas 0|>crncioiiais

(-) Tributos Oirclos dc Outras Atividades de Assistência A Saúde

Outras Despesas Opcrncionnis com Plano de Assistência A Sai'ide

Oiilrns Desiwsns dc Operações de Planos de Assisíênctu A Saúde

Programas dc Promoção da Saúde c Prevenção dc Riscos e Doenças
(-) Recuperação de Outros Despesas Operacionais de Assistência A Saúde

Provisão para Pcrdiis Sobre Oêdilos

Outras Despesas Oper. de Assisl. A Saúde Não Rcínc. com Planos dc Saúde da Operadora

RESULTADO BRUTO

Despesas de Comercialirüçào

Despesas Administnitivns

Resultado PInanceiro Líquido

Receitas Financeiras

Des|>esas Financeiras

Resultado Patrimonial

Receitas Patrimoniais

Despesas Patrimoniais

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

imposto dc Renda

Contribuição Social

Impostos Diferidos

Pnnici|>acdes sobre o Lucro

RESULTADO LÍQUIDO

* As Nolus Explicativas são purie iniegranie das Demonstrações Financeiras.

2018 2017

Aprescntadn Ajustes RN 430 Kcapresciitnda

l86.R3fi.779 31.485.479 2ÍK.322.2S8 158.830.097

191.821.Ifi<4 31.485.479 223.306.643 163.666,363

191.850.554 31.485.479 22.3,336.033 163.743.772

(29.390)
-

(29.39(1) (77.409)

(4.984.38.5)
- (4.984.385) (4.8.36.266)

(I70.2S6.027) (22.011.321) (192.267.348) (Í47.I36.6I7)
(I6X..5%.869) (22.011.321) (l9().f>0K.I9l) (H6.339.W))

(1.659.157)
-

(1.659.157) (796.708)

16.580.752 9.474.158 26.054.910 11.693.480

396.378 396.378 .348.088

.38.705.665 (16.078.389) 21.727.277 37.651.062

25.890.067 (7.349.343) 18,540.724 18.782.141

I0.565.2í)6 (9.629.046) 936.220 15,624.291

2.250.333 2.250.333 3.244.6.30

(942.58!) (942.58!) (1.175.034)

(5.184.272) (5.184.272) (4.358.294)

(4.390.159) (4..39ü.l5y) (3.671.492)

574.780 . 574,780 684.277

(1.368.893) • (1.368.893) (1,371.080)

(25.265.289) 7.504.231 (17.761.058) (18.117.938)

24.Z90.6S4 . 24.290.654 26.041.363

(1.702.64!) . {1.702.641) (1.351.159)

(18.430.771) - (18.430.771) (18.442.565)

1.340.67.': - I..340.67S í.886.848

3.075.299 - 3.075.299 3.778.272

(1.734.624) - (1.734.624) (1.891.424)

(19.912) - (19.912) 37.1.404

343.869 - 343.869 654.365

(363.781)
•

(363,78!) (280.960)

5.478.004
-

5.478.004 8.507.69!

(409.410) - (409.410) (488.195)

(159.864)

,

(159.864) (188.924)

4.908.730 - 4.908.730 7.830.772

Dr. Leandro,

Presidente - CP

any Nunes

14.905.439-45 MIBAi

.C/OOa
Sara Glassil

CoiMadoro - CRC 034571/0-6
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l'niaHd CrtcióvB CMp«ralha dc TraMhn MMco da R«|iia Carbatiifera

0<?J >2.m.7e.VOMI-M • Av. Estnãa de Smo. 291. Ceará - Crtcióaa - SC

NIR£ (JCE) 4:49MI19SI - Rrtbna AA'S 329339

fXmoastrscáo do ResuJydo** Eacrcicio* Findos en> 31 dedeeemteode20!Sc20l7

v^ions üxpiotsas eir. Reais - RS

Ke-'—«^'-■nÇAi—ei EN Ot)
Coopcrarivos Nteeoa». TqtiU Ceapereh* NSaCMO. T«M Ceeveraibt» Niecoop. T«^ 2017

Coairapresta(àet Efetivai de Ptaaos de Aabtfacia á Saúde inJZ3J3l 6413448 186436.779 3L6Í1631 (117.152) 31.489179 211.629.963 n.6»61»f 21842125* I9&R30J97

Reeeitks cem OpaAto de Assistência à Saúde IS4.f2S.7M 6.995J7S I9I.82I.I64 31401631 (117.152) 31.485.479 216.428.417 6.87»12f 223406 W3 >63.666463

CoBtíapiestacto Líquidas PrcDiios Relidos IM.S54.I04 6.996.450 191.850,554 31602631 (1(7.152) •1 485.479 216.456 735 6.S7919S 223456 033 >63.743 772

Variaçáo das Provis&n Técnicas de Opencde» dc Asiisâicia à Saúde (3RJ18) (1.073) (29.590) . . - (284(8) ll.in,'.) I29..390) (77.409)

(0 Triutts Diletos de Operaçta eoot Planos dc Aasistàicia è Suúde di Operadora I4.8Q14SS) (181.930) (4984485)
• - •

(4.8014551 (181.930) 14.984 355' t4.g36166)

EveatM ladetliávxii UqtÉdewSlabtrw Recid« (153.925.419) (6J3aC89) (170156.827) (21179.430) lORlOd 122.811420 (1S6.1M.B48) (6.161500) (19216744» (147.1364(7)

Evtom^isisirDS Cootiecidos ou Avisados (1&2J26.R30J (6.270.0501 (168496.869) (21t79.A30) (68.1119 I22.0n.32l) (184406150) (6.101.941) (190 608 1911 (146 339,909)

Varíattoda Provisão de EvenioSí'Sinistros Ocomdoae Não Avisados I1508J98I (60459) (1.659.157)
• • •

(1498498) 160.559) 11.659 157) 1796.708)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTInCIA À SAÚDE 16.197.913 482.S39 16480.792 9.4Z310I 50.996 9.47AI58 2942(.I19 533.795 26.0$4.9l0 11.693480

Outras Rccetus Operacionais de Planos de Assisiêncu i Saúde 381.910 14.468 396.378 . . . 381.910 !4.46í( 396478 .14K.08S

Receita» de Assistência i Saúde Não Relacionada» com Planos de Suúde da Operadora 38J33.245 37Z42I 38.705.665 'Ib.«r74d3) (Sl.OOS) 116.97x489) 2(.40S.8ti2 321.415 :i.727.2r7 37.651.062

Roeehas cora Opciacòes de Assiiténcis Médico4iaBnlsUr :5.«57J!3 231754 25.890,067 (7449443) . (7.349.3431 1 *407.970 132.754 18440 724 I8.7S2.I4I

Rccdios com .Administratão dc Intercâmbio Eveotual - .Asasiênda Médlco-lha^talar 10.496.2S4 69.012 10465166 (9478.040) (51.005) 19.629.D46I 918114 IS.0O7 936 220 15.624.291
Outras Racdtas Operacionais 2.179,678 70.655 2150453 . . 1179.678 70.655 2150433 3144.6.10

H Tribuioi Diretos de Outra* Atividade dc Asàstàicia i Saúde (W:.5{ll) (942481) . - (9424*1' - |04:.5Sl' 11.175.0.141

Outras DcBiesas Operacionais cont Plano dc Assitiíneia i Saúde (4.99S.046> (1891261 (5.184172) . . (4.995.(346> í 189.22o) (5184 272' (4.358.294)

Outras Defesas dc Operaçúes dc Plane de Assistência ã Saúde (4.229.918) 1160141) (4490.159) • 14129.918) (160141) (4490.159) (3.671,492'

(•) Recuperação de Ouo^ Despesa» OpcracionaLv de A»sislência s Saúde 353-801 20.979 S7A780 . • 5S3.ROI 20.979 574.TW) 6*4.277

Provisão para Perdas Sobre Créditos (1J18.928) (49,965) (1.368.893) . 11418.928) (49.965) (l46X.*93r (1471.080)

Outros Despesas Ops. de Assisl. á Saúde Nâc Reiac. com Planos de Saúde da Operadora (;5.tt8.209) <147 .(IDO) 125165189) ?.S(>4.)82 49 •) 404.231 ll7.bl4.02Tl (147.D3I) il7.761.03KV ■ 18.1 17.9.18)

RESULTADO 8RLTO 23.757J33 533421 24190.654 . . 1L7S71.L» 533.421 24190.694 26.041.16.1

Despesas de ComBcialiação (1.640.495) (61146) (1.702,641) . . 11.640.4951 162.146) (1 702.641' (1451 !?9>

Despesas Administrativas (17,758,048) (672.723) (18.430.771) - tl7.75R.04Kl (672.723' | IM30,77P) ;I8.44:.565'

Resultado rraanceira Liquido U91.746 48.935 1440.675 . . 1191.740 48.935 1440.675 ÍJ86.848

Receitas Financeiras 2.963.051 112148 3-075199 . - 2.965.051 112.24S .'075.299 3.778.27!

Despesas Financeiras (1.671.311) (63J14) (1.734.624) - • (1.671411) 165.3 (41 ll.734.6:4> 11.891.4:4)

Renltado PalriOMMilaJ (19.18$) (727) (19.912) . (19.189) (727) 119.912) 373.404

Receitas Patrimoniais 331.318 12451 343.869 . . 331418 12451 343.869 654465

Dopoas Pairimoniali (350.5031 (131-"i> (363.781)
- -

(J50.503> {I317S) i;k.V7xIi (280.960)

RESIXTADO ANTES DOS IMPOSTO» E F.VRTICIPACÔES SA31J4$ (1S314I) M78.994 • •
5.631149 (153141) 5178.904 8407 991

Imposto de RciuB (409.410) (409.4{0> . . - |409.4I0> I409.4I0I (488.195)

Ccntribuição Social -
(159.864) (159.864)

• - -

1139.864) (159.864' (188.924)

aESLXT.100 LÍQUIDO 5431.245 (721515) 4408.730 -
5.631149 (72241$' J.m.T30 7400.772

Prejuízo do Exercício - Resultado do Alo Não Coopctaiivo (722.515) 722415
• •

(722415) 722.315

SOERVS LÍQUIDAS .ULTT.vD.AS 4.908.739 . 4400.730 . . 4408.738 - 4408.730 7JO0.772

IXntioaçta Estatutárias (736J09) 1736409) . . (736.309) . |7.'6.HN) (1.174616)
- Findo de Reserva (lOK do Rcsuhado) (490.8731 1490.873) - -

(490.8731 1490.573) (783.077)

• FATESrS% do Resultado) (245.4361 1245.436)
- -

(245.4.16' i;4.<.41'«' I391..1.W1

SOBRAS Ã DISPOSIÇÃO DA ASSC-AULEIA GERAL 4.172A29
-

A172.420 • •
417142»

-
Al 71420 6.656.156

' As NoB» Ex^isarivas âo parte inteçfann; das Ocmons^v^ Ftr.anecms.

Ni
014.905.439-45

óoixiy-
Sara Giass

Conadota - CRC o:



Uaimed Criciúma Cooperati>-a de Trabalho Médico da Região Carbooifera
CNPJ $2.996.?03/0001-8ú - Av. Estevão Emílio de Souza. 201. Cearã - Criciúma - SC

NIRE (JCE) 42400011951 - Registro ANS 329339
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido dos Exercícios Findos cm 31 do dezembro dc 2018 e 2017

Valores Expressos em Reais - RS

Capital Sodal Resen as de Sobras

A Fundo de Fundo Aumento Fundo Emerg. Resultado

Descrícâo da mutação Nota Subscrito lotesralizar F.ATES Reserva de Catdtal Ecoo. Fisanc. db Exercício Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 14390.501 (3338358) 1.644325 3355392 8314320 2301.905 7.175360 34.043345

Efeitos deliberativos da A.G.O. 14/03/2017

- Constituição de Fundos 22. . . . - 6.025.535 (6.025.535) .

- Distribuição de Sobras - - - . - - H.149.725) (1.149.725)

Movimentações no Capital Social: - - - - . - - .

- Subscrições 600.000 (600.000) - . - . .

- IntegralizBções - 971.166 - - . . . 971.166

- Retenção Produção 2.199.951 - - - - - - 2.199.951

- Devoluções (98.756) 37.600 - - - - - (61.156)

Devolução de Fundos 22. - - - - (2.367) (40.079) - (42.446)

Sobras do Exercício - Atos Cooperativos - - - - - - 8.856.1 12 8.856.112

Prejuízo do Exercido - Atos Nâo Cooperativos - - - - - (t.025.340) (1.025.340)

Destinações Estatutárias: - - - - . . -

- Fundo de Reserva 10% 22. - - - 783.077 . - (783.077)

- FATES 5% 22. - - 391.539 - - . (391.539) .

Saldos em 31 de dezembro de 2017 17.091.696 (3.430.092) 2.036364 4.638.669 8311.953 8387362 6.656.156 43.792.108

Efeitos deliberativos da A.G.O. 13/03/2018

- Con.stituiç3o de Fundos 22. . - - 5,352,893 15.352.893) -

• Distribuição de Sobras - . - - - (!.303 364) í 1.503.264)

Movimentações no Capitai Social: ■ - - - - . -

- Subscrições 5.550.000 (5.550.000) - - . .

• Integralizações • 1.017.340 - - - . ).0I7.34C

- Retenção Produção 3.006.327 - . - - - 3.006.327

- Devoluções (271.354) ■ - - . (271.354)

Devolução de Fundos 22. - - - (34.560) (21.777) - (56337)

Sobras do Exerdcio - Atos Cooperativos - - - - - 5.631.245 5.631.245

Prejuízo do Exercício - Atos Nâo Cot^terativos - - - - (722.515) (722.515)

Destinações Estatutárias: - - - - . - -

- Fundo de Reserva 10% 22. - - 490.873 -
- (490,873) -

- FATES 5% 22. . - 245.436 - - - (245.436) -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 25376.668 (7.962.752) 2381.800 5.129342 8.477393 13.618478 4.172.420 51.093350

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

PresB

.vaoy Nanes

014.905.439^5

ÓqiSX

Contadora - CRC 034571/0-6
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CNPJ 82.996.703/0001-86 - Av. Estevão Eiiifliu ilc Süiizn, 201, Cenrã - Criciúmn - SC

NIRE (JCE) 424000! I95J - Rcgistio ANS 329339

Demonstração do Flii.xo dc Caixa dos Exercícios Findos cm 31 do dezembro do 2018 c 2017

Valores Expressos cm Reais - RS

2018 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento de Planos Saúde 274.433.024 246,196.647

(+) Resgate dc Aplicações Financeiras .35.752.159 28.774.156

(+) Recebimento dc Juros dc Aplicações Financeiras 174.17.5 59?.36.3

(1) Outros Recebimentos Opcracionai.s 15.400,884 1.5.915,069

(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores dc Serviço dc Saíidc (201.626.660) (177.983.885)

(-) Pagamento dc Comissões (1.480.381) (1,(48.376)
(-) Pagamento de Pessoal (22.074.934) (2I.58(.2R9)

(-) Pagamento de Prò-Laborc (1.137.060) (1.242.706)

{-) Pagamento dc Sei viços Terceiros (9.078.466) (5.922.387)
(-) Pagntncnto dc Tributos (39.351.280) (37.112.256)

(-) Pagamento dc Processos Judiciais (CIveis/Trabalhistas/Tríbutárias) (675.265) (1.176.385)

{-) Pagamento de Aluguel (838.966) (662.657)

(•) Pagamento de Promoçào/Publicidade (1.807.871) (t.689.121)
(-) Aplicações Financeiras (34.499.893) (35.218.783)
(-) Outros Pagamentos Operacionais (2.033.753) (2.626,656)

Caixa Liquido das Atividades Operacionais 11.155.714 5.113.734

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar 161.308 1 14.900

(-} Pagamento dc Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (9.676.971) (8.326.455)
(-) Pagatnento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (t.757.523) (649.485)

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (11.273.186) (8.861.040)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Integralizaçâo de Capital em Dinheiro 949.540 971.166

(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos 7.425.000 5.380.000

(+) Outros Recebimentos da Atividade dc Financiamento 3.004.741 2.199,951

(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leüsing (9.(45) (4.468)
(-) Pagamento de Amortização - Emprcslimos/Financiamentos/Leasing (7.725.000) (5.077.183)
(•) Pagamento de Participação nos Resultados (1.303.264) (1.149.725)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamenlo (258.306) (103.601)

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 2.083.566 2.216.140

VARIAÇAO de caixa E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.966.094 (1.531.166)

CAIXA - Saldo Inicial 274.291 1.805.458

CAIXA-Saldo Final 2.240.386 274.291

Ativos Livres no Inicio do Período (*) 13.571.325 10.340.380

Ativos Livres no Final do Pcriodo (*) 13.868.869 13.571.325

Aumei«o/(Dlminuiçào) - RECURSOS LIVRES 297.544 3.230,945

(•) Referem-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões
técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula rcsti itlva de resgate.

Dr. Lcnndit) Atany Nunes

Presidente - CPF (mVí905.439-45
PLínst^eU^

lário.- MIBA 1277
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CNPJ 82.996.703/ÜÜÜI-86 - Av. Estevão Emílio de Soir/n, 201. CcarA - Cnclúmn - SC
NIRE (JCE) dZdOüOl I'2SI - Rcgisliu AINS J293J9

í>;monstrnç<lo do Fluxo dc Caixa dos Exercícios Findos cm 31 dc dezembro de 2018 c 2017
Valores Expressos cm Reais - RS

Üemoiisli alívü dti Ueconcllínçiio dns Sobras Líquidas com o Caixa Líquido Gerado Através das Atividades Opei ncloiinis

Sobras Líquidas

Ajustes pai-a Conciliação das Sobras Liquidiis cooi a Geração dc Caixa tias Allv
ricprcciaçòcs

Amorhzaçíjcs

Provisões parn Perdas sobre CVédilos

Equivnlôncias Pnlrimoniais

Provisões para Coutiugêncins

Provisões Técnicas de Operações dc Assistência á Saúde

Rcsnliado aa Baixa dc luiobiíizado

(Aumento) / Diminiiiçào nos bivestimenlos

Sobras Líquidas Ajustadas

(Aumento) / Redução em Ativos Operacionais
Aplicações Financeiras

CrcdiloR de Operações com Planos de Assisiência à Saúde

(Créditos dc Operações Nâo Relac. com Planos dc Ass. à Saúde da Operadora
CiõditoR Tribulrtrios c Previdenciãrios

Bens c Tilulos a Receber

Outros Valores c Bens

Outros Ciêdilos a Recebera Longo Prazo
Outras Variações em Ativos [mobilizados

Aumento / (Redução) dc Passivos Operacionais

Provisão dc Eventos a Liquidar com Operações de Assistência à Saúde
Débitos dc Operações de Assistência à Saúde

Débitos com Op. dc Ass. ã Saúde Não Relac. com Planos dc Saúde da Operadora
Tributos e Encargos Sociais a Recolher

Empréstimos e Financiamentos a pagar
Débitos Diversos

Conta-Corrente Coopcrado.s

Caixa Idquido Gerado Através das Atividades Operacionais

* As Notas Explicativas são parle integrante dos Demonstrações Financeiras.

2018

Apreaentado 11 Ajuetea RN 4301 Reapresentado 2017

4.908.730 - 4.908.730 7.830.772

es O|>erncíoiiais:

3.468.145
- 3.468.145 3.139.676

176.647 176.647 175.160

1..368.893
• 1.368.893 1.371.080

(235.787)
- (235.787) (478.381)

2.529.132
- 2.529.132 2.631..356

1.688.547 - 1.688.547 874.117

41.339 41.339 (248,146)
77.185

- 77.185 (174.145)
N.022.831

-
14.022.831 15.121.488

(121.977) . (121.977) (7.766.014)

(3.9I0.I0I) (1.483.016) (5.393.1 17) (182.191)

(13.020) 1.483.016 1.469.996 (4.316.238)
(21.498)

- (21.498) (138.032)
2.798.638

- 2.798.638 (156.785)
(30.180)

- (30.180) (2.124)
411

- 4!) (548.467)
(3.603.919)

- (3.603.919)

(48.591) 1.360.444 1.31 1.853 967.185

538.04! 672.891 1.210.932 9.725

102.624 (2.033.335) (1.930.7 II) 691.935

(1 1 1.138)
- (1 1 1.138) 1.058.774

• - - 300.000

1.479.324 - 1.479.324 332.873

74.268

■

74.268 (258.395)

11.155.714
- 11.155.714 5.113.734

Dr. I.«andro Auany Nunes

Presidente - CPF OM.905.439-45 rio-MTBA 1277

Sara GIbIísÍ
Contadora - CR(^34571/0-6



Uiiimed Criciúma Cooperativa de 1'raballio Médico da Região Carboiiifei a
CNPJ 82.996.703/0001-86 - Av. Estevão Emílio de Souza, 201, Ceará, Criciúma-SC
NIRE (JCE) 42400011951 - Registro ANS 329339

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em

31 de dezembro de 2018 e 2017.

1. Contexto Operacional

AUnimed Criciúma é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social
á congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem o objetivo
de lucro, sendo registrada como Operadora de Planos de Saúde na Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS sob número 329339. 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
434 médicos associados, recursos próprios (hospital, centro clínico, laboratórios) e 192
serviços credenciados, além de participar da rede de atendimento do Sistema Unimed
Nacional. Sua área de ação abrange os municípios de Araranguá, Balneáiio Arroio do Silva,
Balneário Gaivota, Cocai do Sul, Ermo, Forquilhinha, Içara, Jacinto Machado, Maracajá,
Meieiro, Morro da Fumaça, Morro Grande, Nova Veneza, Passo de Toitcs, Praia Grande,
Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sideròpolis, Sombrio, Timbé do Sul, Treviso, Turvo,
Unissanga, e Criciúma, onde está localizada sua sede administrativa.

2. Principais Atividades Desenvolvidas

A cooperativa atua na comercialização de planos de assistência à saúde, firmando, em nome
dos associados contratos de prestação de serviços com pessoas físicas e jurídicas, nas
modalidades de valor determinado - preço prè-estabelecido e por serviços realmente prestados
- preço pós-estabelecido, a serem atendidos pelos médicos associados, rede própria e pela
rede credenciada, visando o seu desenvolvimento e a melhoria das condições sócio-
econômicas e ainda divulgando e promovendo a educação cooperativista dos seus membros
associados.

3. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a legislação comercial
e fiscal em vigor, com observância da Lei das Sociedades Cooperativas ~ Lei 5.764/71, das
Nonuas Brasileiras de Contabilidade, e padrões da Agência Nacional de Saúde, conforme
plano de contas estabelecido pela Resolução Nomiativa n° 290/2012, atualizado pelas



RN n" 390/2015, RN n'' 418/2016 e RN n" 430/2017. A cooperativa também atendeu os

quesitos da NBCT 10.21, na fonuatação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis no exercido findo em 31 de dezembro de 2018 estão sendo

apresentadas em conjunto com as conespondentes de 31 de dezembro 2017, de forma a
permitir a comparabilidade.

A exigência da Demonstração do Fluxo de Caixa foi atendida, mediante sua montagem pelo
método direto, conforme RN n" 290/2012, atualizado pelas RN rf 390/2015, RN n" 418/2016

e RN n" 430/2017, com a reconciliação do Lucro Líquido com o Caixa Líquido obtido das

atividades operacionais, de acordo com o pronunciamento técnico do Comitê de

Pronunciamentos Contábeis número 03.

A data da autorização para conclusão e elaboração das demonstrações contábeis foi em

29/01/2019 e foi dada pela Diretoria Executiva da cooperativa.

4. Piincipais Práticas Contábeis

a) Regime de Escrituração

A entidade adota o regime de competência para o registro de suas operações. A aplicação
desse regime implica no reconlieciniento dos ingressos/receitas, custos e dispêndios/dcspcsas

quando ganhos ou incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de

provisões pai-a perdas sobre créditos, provisões técnicas, provisões para passivos contingentes,
estimativas da vida útil de determinados ativos, avaliação de instiumentos financeiros e outras

similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

c) Aplicações Financeiras

Estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data de
encerramento do exercício, seguindo a apropriação pró-rata das taxas contratadas, não sendo
consideradas para fins de Demonstiuçào de Fluxo de Caixa como Equivalentes de Caixa.
Estão segi'egadas entre aplicações garantidoras de provisões técnicas e aplicações livres
conforme demonstrado na nota explicativa rf 6.

d) Créditos de Operações com Pianos de Assistência à Saúde

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos, pois não possuem
caráter de financiamento, em contrapartida a conta de resultado "contraprestações efetivas de
operações de assistência à saúde" para os Planos Mèdico-Hospitalares e conta de resultado
"receitas operacionais de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da
Operadora" no que se refere aos serviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as
outi-as Operadoras de Planos Médico-Hospitalares.

A cooperativa constitui a provisão para créditos de liquidação duvidosa de acordo com a
Resolução Normativa n° 290/2012, atualizada pelas RN n" 390/2015, RN n" 418/2016 e



RN 430/2017, da Agência Nacional de Saúde, consideiando de diílcil realizaçáo os
créditos:

I. Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos uma
parcela vencida do contiato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse
contrato foi provisionada;

íl. Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida há mais de
90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;

ÍTI. Para os créditos de operações não relacionadas com planos de assistência à saúde da
própria operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida há mais de 90
(noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada.

e) Despesas Antecipadas

Os dispêndios/despesas antecipados foram registrados no Ativo Circulante, sendo apropriados
mensalmente, pelo regime de competência.

f) Conta-Corrente com Cooperados
Os créditos registrados com cooperados de curto prazo estão sendo registrados pelos valores
deliberados por adiantamentos feitos pela cooperativa e que serão descontados de suas
produções mensais futuras.

g) Investimentos

Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição por não se
tratar de investimentos em empresas com influência significativa ou controladas.

h) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas,
calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens, cujas taxas estão
divulgadas na nota explicativa n" 13.

i) intangível

No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados paia implantação de sistemas
corporativos e aplicativos, bem como licenças para uso dos mesmos, os quais são amortizados
pelo método linear, levando-se em consideração o período estimado de seus benefícios para
as atividades operacionais, conforme mencionado na nota explicativa n"^ 14.

j) Recuperabilidadc dos Ativos

A administração revisa anualmente o valor contábil liquido dos seus ativos com o objetivo de
avaliar eventos internos e externos que possam indicar deterioração e/ou perda de seu valor
recuperável. Em consonância com a NBC TG 01 do Conselho Federal de Contabilidade a

cooperativa realizou trabalho para identificação de possíveis ativos não recuperáveis, pelo
método de valor de mercado, e não foi identificada qualquer situação que requeresse ajuste.



k) Provisões Técnicas de Operações de Assisl^êiicia à Saúde

As provisões técnicas foram calculadas de acordo com as deteimmaçóes da Resolução

Normativa 209/2009 e alterações, com exceção da provisão de eventos a liquidai' que é
calculada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente

recebidas pelas operadoras e na identificação da ocorrência da despesa médica pela
comunicação do prestador de serviço, independentemente da existência de qualquer
mecanismo, processos ou sistema de intermediação da transuiissão, direta ou indiietamenle

por meio de terceiros, ou da análise das despesas médicas conforme estabelecido pela

RN r\° 209/2009 e RN n° 290/2012 e suas alterações vigentes

I) Imposto de Renda e Contribuição Social

São calculados de acordo com a legislação tributária vigente, apurados com base no luci o real
dos resultados de atos não cooperativos. A provisão para imposto de renda é constituída à
aliquota de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro tributável e a contribuição social é

constituída pela alíquota de 9%.

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 Cooperativa 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

coiTespondentes 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) Provisões para Contingências

Os 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 notas explicativas e os passivos contingentes avaliados

como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.

Obrigações legais são registradas como exigiveis, 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.

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 e

passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas as perdas
atribuíveis de imposto de renda e contribuição social.



As ContrapiestaçÕes Efetivas são apropriadas á receita considerando-se o período de
cobertura do risco, quando se tiatarem de contratos com preços pré-estabelecidos. Nos
contratos com preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de

assistência à saúde, a apropriação da receita é registrada na data em que se fizerem presentes
os fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que
ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado

p) Reconhecimento dos Eventos indeiiizávels

Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pela rede
credenciada e cooperados e na identificação da ocorrência da despesa médica pela
comunicação do prestador de serviço, independentemente 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. 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 ou avisados na totalidade à 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.

5. Disponível

Referem-se ao saldo das contas caixa e bancos conta depósitos.

2018 2017

Caixa 39,736 41.355

Bancos Conta Depósito 2.200.650 232.936

2.240.386 274.291

6. Aplicações Financeiras

Referem-se as aplicações em títulos de renda fixa mantidos até o vencimento, registrados ao
custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos, os quais estão registrados no

resultado do exercício, conforme demonstrado;

2018 2017

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas

Aplicações Livres

18.822.567

11.628.483

30.451.050

17.032.039

13.297.034

30.329.073



7. Créditos de Operações com Assistência à Saúde

A composição dos ̂'Créditos de Operações com Assistência à Saúde'* está representada pelas
contas demonstradas a seguir:

2018 20(7

Contrapiestaçào Pecuniáiia/Prêmio a Recebei (a)

(-) Provisão para Perdas sobre Créditos

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (b)

Outros Créditos de Operações com Planos Assist. Saúde (c)

(-) Provisão para Perdas sobre Créditos

Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde

7.085.458 5.815.368

(4.073.040) (3.993.222)

2.602.1 17 -

5.308.959 4.253.339

(823.784) -

10.099.710 6.075.486

a) O saldo da conta "Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber" retere-se a valores a
receber de créditos com planos de saúde da operadora;

b) O saldo da conta "Operadoras de Planos de Assistência a Saúde" refcrc-se a valores a
receber de créditos com Outras Operadoras referente os custos realizados aos seus
beneficiários pelo recurso próprio ou pela rede credenciada de forma habitual;

c) O saldo da conta "Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde"
referem-se a valores de coparticipação cobrado dos beneficiários sobre os eventos e outros

créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde.

A composição dos saldos por idade de vencimento são:

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

Descrição Contraprestação Pecuniária
Operadoras dc Planos dc

Assistência ã Saúde

Outros Crécfltos de

Operações com Planos

Assist. Saúde

2018 2017 2018 2017 2018 2017

A Vencer 752.667 261.078 2.555.248 -
4.013.808 3.247.487

Vencidos até 30 dias 1.858.005 1.781.065 4.053 -

335.039 323.976

Vencidos de 31 a 60 dias 628.835 609.616 41.727 -
1.34.84(i 87.925

Vencidos de 61 a 90 dias 168.459 202.857 1.089 -
65.202 40.828

Vencidos a inais de 90 dias 3.677.492 2.960.752 - -

760.064 553.123

Total 7.085.458 5.815368 2.602.117 -
5308.959 4.253339

As provisões para perdas sobre créditos estão constituídas em montante considerado suficiente
para fazer face às eventuais perdas na realização das contas a receber. As provisões foram
efetuadas de acordo com os critérios de avaliação da Resolução Normativa rf 290/2012 e
alterações vigentes da ANS.



8. Créditos de Operações com Assistência Não Reiacionados com Planos de Saúde

A composição dos "Créditos de Operações com Assistência Não Relacionados com Planos de
Saúde" está representada pelas contas demonstradas a seguir:

20iy 2017

Contas a Receber (a) 1.923.775 2.480.168

(-) Provisão para Perdas sobre Ciéditos (493.392) (416.060)

Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual (b) 2.577.353 3.607.619

(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (139.385) (132.588)

Outros Créditos Operacionais de Prestação Serv. Médicos (c) 200.792 -

Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Rei. Planos Saúde 4.069.143 5.539.139

a) O saldo da conta "Contas a Receber" refere-se a créditos a receber de atendimentos a
particulares realizados cm nosso recurso próprio;

b) O saldo da conta "Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventuai" refere-se a valores a
receber de outras Unimeds referente Taxa de Administração e Reembolso de serviços

prestados;

c) O saldo da conta "Outros Créditos Operacionais de Prestação Serv. Médicos" refere-se a
valores a receber de outras Operadoras referente seiviços prestados em nosso recurso

próprio.

A composição dos saldos por idade de vencimento são:

Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Rei. Planos Saúde

2018 2017

A Vencer 3.888.259 5.115.809

Vencidos até 30 dias 75.872 484.035

Vencidos de 31 a 60 dias 65.958 16.582

Vencidos de 61 a 90 dias 67.050 419

Vencidos a mais de 90 dias 604.781 470.942

Total 4.701.920 6.087.787

As provisões para perdas sobre créditos estão constituídas em montante considerado suficiente
para fazer face às eventuais perdas na realização das contas a receber. As provisões foram
efetuadas de acordo com os critérios de avaliação da Resolução Normativa n° 290/2012 e

alterações vigentes da ANS.



9. Créditos Tributáríos e Previdenciáríos

Sào registrados nestas contas os créditos tributários e previdenciários decorrentes de
pagamentos a maior, retenções na fonte e antecipações efetuadas ao longo do exercício (Saldo
Negativo de IRPJ e CSLL).

2018 2017

Imposto de Renda 153.150 250.734

Contribuição Social 75.028 35.1 12

Previdência Social 2.304 18.106

Pis e Cofins 196.914 73.916

Impostos sobre Serviço - ÍSS 34.597 62.627

461.993 440.495

10. Bens e Títulos a Receber, Despesas Antecipadas e Conta-Corrente coin Cooperados

2018 2017

Estoques (a) 2.662.631 2.516.766

Títulos a Receber (b) 1.187.230 984.026

Outros Créditos a Receber (c) 877.009 4.024.717

Bens e Títulos a Receber 4.726.870 7.525.509

Despesas Antecipadas (d) 89.978 61.063

Conta-Corrente com Cooperados (e) 1.296 31

a) Este grupo de contas representa os estoques de materiais de expediente de toda cooperativa
e os materiais hospitalares, laboratoriais e medicamentos de consumo nos recursos
próprios;

b) Esta conta é representada pelos títulos a receber de cheques pré-datados ou devolvidos, e
notas promissórias oriundos de negociações com clientes;

c) Esta conta é composta por valores resultantes de adiantamento de férias, adiantamento a
fornecedores, valores a receber relacionados aos serviços próprios da cooperativa;

d) Esta conta é composta por valores de prêmios de seguros e outras despesas antecipadas,
que são apropriadas mensalmente pelo regime de competência;

e) Esta conta é composta por valores a receber de cooperados.



11. Realizável a Longo Prazo i
Este gmpo representa os depósitos efetuados em amparo aos processos judiciais da j
cooperativa e adiantamento para futuro aumento de capitai conforme quadro a seguir:

!

2018 2017

Depósitos Judiciais - Cíveis 751.251 751.251

AFAC ~ Unimed Participações/Seguradora 6.978 7.390

758.229 758.641

12. Investimentos

A Cooperativa possui as seguintes participações societárias:

2018 2017
1

Unimed do Estado de Santa Catarina 1.665.245 1.665.245

Unicred e SICOOB 1.634.943 1.631.826

Health Café 24.857 67.340 i

Unimed Participações S/C Ltda 1.721.496 1.537.979 1
Central Nacional Unimed 156.127 141.676 í

i

Unimed Central Santa Catarina 10.000 10.000 \
t
\

FESC - Gestão e Consultoria Ltda 1.000 l.OOO í
1

5.213.668 5.055.066
1
i

!

As empresas investidas; Unicred, Unimed do Estado de Santa Catarina, Central Nacional
Unimed e Unimed Central Santa Catarina são entidades cooperativas, sendo que os

investimentos realizados nas mesmas estão registrados pelo custo de aquisição. O
investimento na empresa FESC - Gestão e Consultoria Ltda. também está representado pelo
custo, porém não se trata de cooperativa.

Os investimentos realizados na empresa Unimed Participações S/C Ltda. foram ajustados com
base no valor patrimonial da entidade investida.

O investimento na empresa Health Café está avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, por se tratar de empresa controlada. As demonstrações financeiras da empresa
controlada não estão sendo publicadas em conjunto com as demonstrações financeiras
individuais da cooperativa.



13. imobilizado

Demonstrativo de custos de aquisição, depreciação acumulada e valor liquido.

Taxa média de 2018 20f7

depreciação Custo dc Depreciação Saldo Saldo

cm % - nituni aquisição acumulada liquido liquido

(mobilizado Não Hospitaiar 4.152.747 (1.600.552) 2.SS2.I95 2.528.363
Tcricnns 192.31.^ 192.31.1 192,31.1

ndilicüçòc.s 2% 2.370. %() (544.416) 1.826-544 1.856.349

Móveis e iirensilios 10»/.. 587.979 (371.303) 216.676 249.508

Máquinas, aparelhos e equi|)ainenlos 10% 31.610 (28.393) 3.217 4.379

Hardware 20%, 655.742 (466.842) 188.900 167.286
Veículos 2(f/u 314.144 (189.598) 124.546 58.528

hiioblHzado Hospitalar 68.390.646 (19.045,493) 49.345.153 38.168.983
Terrenos 4.697.280 - 4.697.280 4.683.470

lidiilcnções 2% 12.982.201 (3.429.771) 9.552.431 9.778.690

Máquinas, aixncllios e equipanienlos 12% 17.586.916 (8.797.275) 8.789.641 7.811.366

Móveis e iilensiiios 10% 4.356.542 (2.906.015) 1.450.527 1.552.562

Hardware 18% 3.790.138 (2.382,114) 1.408.024 631..542

Veículos 20% 435.218 (294.956) 140.262 29.414

Instrumentais cirúrgicos 10% 2.441.793 (1.235.363) 1.206.430 1.105.939

Rouixirin 20% - -
. 15.871

Adiantanienio |)ara construção do liospilal 22.100.559 22.100.559 12.560.130

TOTAL 72.543.394 (20.646.0451 51.897.348 40.697346

No exercício de 2018 a cooperativa efetuou internamente, revisão da vida útil e teste de

recuperabilidade de seus ativos. O resultado desse teste revelou que não existem ativos
registrados por valor superior ao de mercado.

14. Intangível

Demonstrativo de custos de aquisição, amortização acumulada e valor líquido.

Intangível Não Hospitalar

SoAwares

Taxa de

anwrtízação

cm % - anual

20%

Custo de

aquisição

2018 2017

Amortização

acumulada

603.760

603.760

Saldo

líquido

(550.841)

(550.841)

52.920

52.920

Saldo

líquido

20.646

20.646

intangível Hospitalar

Sofhvarcs 20%

578.606

578.606

(466.666)

(466.666)

111.940

111.940

144.094

144.094

TOTAL í.182.367 (1.017.507) 164.860 164.740

Referem-se a softwares operacionais utilizados pela cooperativa.



15. Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

2018 2017

Provisão paia Remissão (a)

Provisão Eventos a Liquidar para SUS (b)

Provisão Eventos a Liquidar para Outros Prestadores (c)

Provisão Eventos Oconidos e Não Avisados-PEONA (d)

306.459 277.068

1.024.407 935.909

9.300.109 8.076.753

8.012.963 6.353.806

18.643.938 15.643.536

Débitos Pendentes (a) 44.345 44.073

ABls X percentual histórico (b) 980.062 891.836

1.024.407 935.909

a) 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;

b) 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 ABIs emitidos até 120 dias anteriores ao mês de referência.

c) Provisão Eventos a Liquidar para Outros Prestadores: Provisão para garantia de

eventos Já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. As RN n° 209/2009,

RN n° 393/2015 e alterações vigentes, que determinaram a constituição desta provisão a

partir de 1° de janeiro de 2010, cujo registro contábil é realizado no momento da

a) Provisão para Remissão: Obedecendo a ciitérios e cálculo definido em nota técnica

atuaria! aprovada pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar conforme processo

n" 33902.184859/2011-02 e ofício n" 4480/2011/GGAME(GEHAE)/DÍ0PE/ANS, a

provisão de remissão (para benefícios concedidos) consiste em garantir aos beneficiários

inscritos como dependentes dos titulares que vierem a falecer por morte de qualquer causa,
a remissão (isenção) das mensalidades e coparticipação relativas aos planos privados de i

abrangência grupo de municípios (regional) da operadora, por prazo determinado com '

limite máximo de 5 anos. A provisão calculada em 31 dc dezembro de 2018 é de .

R$ 306.459 (2017 R$ 277.068), contabilizado no passivo circulante R$ 91.142 (2017 ■■

R$ 93.421) e no passivo não circulante, R$ 215,317 (2017 R$ 183.647). Estes valores |
encontram-se lastreados por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras |
vinculadas; 1

l
b) Provisão Eventos a Liquidar para SUS: Refere-se ao valor cobrado pela ANS referente \

t

ao ressarcimento ao SUS, sendo contabilizado com base no valor informado no site da ,

ANS, que estabelece as seguintes infonnações:

2018 2017



apresentação da cobiança às operadoras e na identificação da oconència da despesa

médica pela comunicação do prestador de sei^viço, independentemente 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.

Coníbnne publicação da RN 227/10 e alterações vigentes, a provisão para eventos a

liquidar deve ser iastreada por ativos garantidores que atendam os critérios da

RN 392/2015 e suas alterações. Em 31 de dezembro de 2018 os eventos avisados a mais

de 60 dias totalizam o valor de R$ 45.130, os quais encontram-se totalmente vinculados e

os valores avisados até 60 dias totalizam-se o valor de R$ 9.254.979 os quais encontram-

se lastrados por aplicações financeiras dedicadas a esse fim.

Quadro demonstrativo de valores:

2018 2017

Cooperados 3.464.017 2.772.887

Hospitais, Laboratórios, Clínicas, Credenciados PF 5.585.882 4.241.473

Intercâmbio a Pagar 250.1 17 1.037.405

Reembolso 93 24.988

9.300.109 8.076.753

d) Provisão Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA: Regulamentada pela

RN 209/2009, RN 393/2015 e alterações vigentes, representa os eventos ocorridos, porém

não avisados à operadora. Calculada por metodologia atuarial própria e aprovada pela

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar por meio do processo

xf 33902.184859/2009-02 e ofício n'^ 2437/2011/GGAME(GEAOP)/DIOPE/ANS. O

valor contabilizado está registrado pelo total da provisão exigida e encontram-se

vinculados através de fundos dedicados para esse fim.

16. Débitos de Operações de Assistência à Saúde

O quadro a seguir apresenta composição dos valores registrados na conta: j

2018 2017

Comercialização sobre Operações (a)

Operadoras de Planos de Assistência á Saúde (b)

375 9.725

1.220.282 -

1.220.657 9.725

a) Corresponde aos valores das comissões e agenciamentos a pagar relativos a

comercialização de planos de assistência à saúde;

b) Refere-se aos valores a pagar para Unimeds referente procedimentos realizados por
beneficiários da Unimed Criciúma em outras Operadoras, de forma habitual.



17. Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Pianos de

Saúde da Operadora

2018 2017

Produção Médicos Cooperados 276.641

Seiviços de Clinicas, Laboratórios, imagem 279.747 773.716

Serviços de Hospitais 83.784 119219

Serviços de Credenciados Pessoa Física 1.418 32.388

641.590 2.572.302

Referem-se a valores a pagar a médicos cooperados e credenciados referente ao atendimento

de beneficiários de Outras Operadoras de planos de saúde especificamente as que estão

integi adas no Sistema Unimed.

18. Tributos e Encargos Sociais a Recolher

0 quadro a seguir apresenta composição dos valores registrados na conta:

2018 2017

imposto sobre Sei"viço - ISS 94.136 99.818

INSS 868.440 838.565

FGTS 294.283 232.471

COFINS e PIS 23.000 123.802

Imposto de Renda Retido na Fonte (a) 2.769.686 2.848.176

Imposto sobre Serviço Retido 49.196 34.028

PIS, COFINS e CSLL Retidos 398.656 361.685

INSS Retido 316.867 292.767

Parcelamento ISS - 94.090

4.814.264 4.925.402

(a) Imposto de Renda Retido na Fonte referente a produção de cooperados, produção de

pessoas jurídicas, fornecedores, autônomos e salários dos colaboradores.

19. Débito Diversos e Conta-Corrente de Cooperados

Valores de Débitos Diversos e Conta-Con*ente de Cooperados estão representados da seguinte

fonna:



2018 2017

Obrigações com Pessoal (a) 5.035.804 3.419.388

Fornecedores (b) 6.965.846 6.519.524

Depósitos Beneficiários e de Terceiros 5.023 2.839

Outros Débitos a Pagar (c) 1.019.522 1.605.120

Débitos Diversos 13.026.195 11.546.871

Conta-Correiite de Cooperados (d) 99.255 24.986

a) Representa os valores de salários a pagar dos colaboradores, férias com os encargos sociais

de INSS e FGTS e honorários pagos aos diretores;

b) Representa as obrigações da cooperativa com terceiros referente aquisições de materiais e

serviços de operações administrativas;

c) Representa os valores de aluguéis a pagar, antecipações de clientes, créditos nào

identificados e demais obrigações a pagar da cooperativa;

d) Valores de cota capital a pagai' aos cooperados desligados da cooperativa.

20. Provisões para Ações Judiciais

2018 2017

Provisões Tributárias - IRPJ e CSLL (a) 4.588.017 3.486.482

Provisões Tributárias - PIS e COFINS (b) 13.884.981 12.420.557

Provisão Indenização de Representantes (c) 864.748 672.076

Provisão Contingências Cíveis e Trabalhistas (d) 1.297.335 1.526.835

20.635.081 18.105.950

a) imposto de Renda e Contribuição Social: A cooperativa apura o IRPJ e CSLL

utilizando-se como base o resultado dos atos não cooperativos, os quais não contemplam

os sei^viços auxiliares de diagnóstico e terapia prestados por rede credenciada, que são

interpretados como ato cooperado, confonne entendimento dos seus assessores jurídicos.

Conservadoramente a cooperativa tem constituído contabilmente provisão para

contingência tributária sobre os atos auxiliares;

b) PIS e COFINS: A cooperativa apura o PIS e COFINS utilizando como base de cálculo a

diferença entre o faturamento, deduzido dos eventos indenizáveis (MP 2158-35/01).

Devido as divergências de entendimento na interpretação das deduções da base de cálculo

pennitidas pela MP 2158-35/01 (Despesas com Intercâmbio Eventual) conservadoramente

a cooperativa tem constituído provisão contábil;



c) Provisão Indenização de Representantes: A operadora efetua a comercialização de seus
planos de saúde por meio de representantes comerciais não constantes no quadro de
colaboradores. A previsão contratual para indenização a estes quando ao término do
contrato é o pagamento de 1/12 (um doze avos) sobre o total da retribuição auferida
durante o tempo em que exerceu a representação, acrescidos de 1/3 (um terço) da média
dos últimos três pagamentos. Conservadoramente a cooperativa tem constituido

contabilmeute provisão para indenização dos lepresenlaiites,

d) Provisões Contingências Cíveis e Trabalhistas: Conforme levantamento da assessoria

jurídica da cooperativa, existem em trâmite 120 ações. Destas ações, 9 são consideradas

como remotas e 69 como possíveis chances de perda. Para as 42 ações restantes, a

assessoria jurídica definiu que os riscos de perda são prováveis e recomendou o

provisionamento do montante de R$ 1.297.335 (2017 R$ 1.526.835). A assessoria jurídica
e a administração julgam que a provisão é suficiente para fazer frente às prováveis saídas

de caixa quando do trâmite encerrado das ações.

21. Recursos Próprios Mínimos

Através da Resolução Normativa n° 209/2009 e alterações vigentes. Instrução Normativa

n° 38 e pelo Oficio circular n° 3/2011 a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

instituiu critérios de manutenção de recursos próprios mínimos, a serem observadas pelas

operadoras de planos privados de assistência à saúde, cuja situação em 31 de dezembro de
2018 é a seguinte:

a) Patrimônio Mínimo Ajustado - PMA

O Patrimônio Mínimo Ajustado - PMA representa o valor mínimo do Patrimônio Líquido ou

Patrimônio Social da OPS ajustado por efeitos econômicos na foitna da regulamentação do
disposto no inciso I do artigo 22 da RN n" 209/2009, calculado a partir da multiplicação do
fator 'K', obtido na Tabela do Anexo I da referida Resolução Normativa, pelo capital base de

R$ 8.503.232,69.

O Patrimônio Líquido Ajustado confoime a Instrução Noraiativa 50 em 31 de dezembro de
2018 é de R$ 49.670.878, sendo superior ao Patrimônio Líquido mínimo exigido no valor de

R$ 338.429;

b) Margem de Solvência

Regulamentada pelo Art. 6 da RN 209/2009 da ANS e posteriores alterações, corresponde à

suficiência do Patrimônio Liquido ou Patrimônio Social ajustado por efeitos econômicos, para

cobrir 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. A RN n" 313/2012 da
ANS, estabelece a parcela mínima da Margem de Solvência das operadoras e as proporções

cumulativas mínimas mensais que deverão ser observadas até 31 de dezembro de 2022,



quando a operadora deverá ter 100% da Margem de Solvência. Em 31 de dezembro de 2018

a Margem de Solvência calculada é de R$ 48.300.714, sendo que a parcela mínima exigida
para esta data é de 70,52% no valor de R$ 34.061.663 e o Patrimônio Líquido Ajustado é de
R$ 49.670.878.

22. Patrimônio Liquido

Capital Social; O Capitai Social está dividido entre os 434 cooperados, sendo o valor de cada

cota-parte igual a R$ 1,00 (um real).

Reservas; As reservas regulamentadas por lei e estatuto da cooperativa esláo a.ssim compostas

na data do balanço:

2018 2017

Fundo de Reserva (a) 5.129.543 4.638.670

FATES (b) 2.281.800 2.036.363

Fundo Aumento de Capital (c) 8.477.392 8.511.952

Fundo Emergencial Econômico-Financeiro (d) 13.618.478 8.287.362

29.507.213 23.474.347

a) Fundo de Reserva: Tem a finalidade de reparar eventuais perdas de qualquer natureza

que a cooperativa venha a soíi*er, sendo indivisível entre os cooperados, mesmo no caso

de dissolução e liquidação da cooperativa. É constituído por 10% das sobras apuradas no
balanço anual, sendo destinado R$ 490.873 em 2018;

b) Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FAXES: Tem a finalidade de

prestai- amparo aos cooperados, seus dependentes legais e aos funcionários da cooperativa,

bem como programar atividades de incremento técnico, educacional e social. E constituído

por 5% das sobras apuradas no balanço anual, sendo destinado R$ 245.436 em 2018;

c) Fundo Aumento de Capital: Fundo criado a partir de destinação de sobras de exercícios

anteriores, com o objetivo de operacionalizar o hospital ou futura capitalização na

cooperativa. Aprovado pela Assembléia Geral Ordinária de 18 de mai-ço de 2014;

d) Fundo Emergencial Econômico-Financeiro: Fundo criado a partir das sobras de
exercícios anteriores, com o objetivo de cobrir a suficiência do Patrimônio Líquido para

constituição da Margem de Solvência, poderá ser usado também para manutenção dos

honorários médicos e cobrir eventuais contingências operacionais, econômico-financeiras

e fiscais da cooperativa. Aprovado pela Assembléia Geral Ordinária de 15 de março de

2016.



23. Atos Cooperativos e Não Cooperativos

a) Atividades Compreendidas como Atos Cooperativos e Não Cooperativos

Os atos cooperativos principais referem-se às operações exclusivamente com os associados

do Sistema Unimed. Os atos cooperativos auxiliares referem-se às operações com meios

credenciados, para execução de sei-viços auxiliares ao trabalho médico cooperado.

A cooperativa para fins de apuração de IRPJ e CSLL considera os atos coopeialivos auxiliares

como atos cooperativos. A apuração do resultado dos atos cooperativos e não cooperativos,

visa atender o artigo n° 87 da Lei 5.764/71 e legislação tributária, onde os resultados dos

atos não cooperativos serão levados para a conta do FATES - Fundo de Assistência Técnica,

Educacional e Social, permitindo ainda a apuração da Contribuição Social e Imposto de

Renda. Para apresentação da apuração do Resultado segregada em atos cooperativos

principais e auxiliares, em confonnidade com a NBCT 10.21, a administração elaborou a

demonstração de sobras e perdas;

b) Critérios de Alocação Atos Cooperativos e Não Cooperativos

Sobre as receitas de contraprestações emitidas de assistência médico-hospitalar: calciilou-sc a

proporcionalidade dos atos cooperativos e não cooperativos sobre os eventos indenizáveis

líquidos e o resultado dessa equação foi aplicado às receitas de contraprestações emitidas de

assistência médico-hospitalar.

Sobre as despesas e custos indiretos; calculou-se a proporcionalidade dos atos cooperativos e

não cooperativos sobre a totalidade das receitas da cooperativa e o resultado dessa equação

foi aplicado às despesas e custos indiretos.

Alguns ingressos/receitas e dispêndios/despesas foram apurados adotando-se critérios
diferenciados, destacamos os principais itens abaixo:

•  Ingressos e Dispêndios com meios próprios foram diretamente alocados como atos

cooperativos;

•  Receitas e Custos relativos ao Ressarcimento ao SUS foram diretamente alocados como

atos não cooperativos;

•  Receitas de Aplicações Financeiras foram diretamente alocadas como ato não cooperativo.

24. Despesas Administrativas

2018 2017

Despesas com Pessoal Próprio (a)

Despesas com Seiv^iços de Terceiros (b)

Despesas com Localização e Funcionamento (c)

Despesas com Publicidade e Propaganda

Despesas com Tributos

Despesas Administrativas Diversas

11.270.546 11.369.845

2.409.761 2.330.912

2.983.448 2.797.785

1.455.819 1.440.375

177.834 353.066

133.363 150.582

18.430.771 18.442.565



a) Honorários dos conselhos administração, diretoria executiva, conselho tiscal e técnico,

salários e benefícios para colaboradores e encargos sociais sobre folhas de pagamentos;

b) SeiTiços de terceiros relativos a trabalhos advocatícios, auditorias, vigilância, perícias,

consultorias, entre outros;

c) Utilização e manutenção das instalações da cooperativa, tais como: energia, água,

aluguéis, limpeza, manutenção, telefone, correios e demais despesas de expediente.

25. Eventos Médico-Hospitalares

A distribuição do quadro auxiliar de Eventos Médico-Hospitalares Assistência Médico-

Hospitalar do Documento de Informações Periódicas - DIOPS do 4" trimestre de 2018 está

em conformidade com Ofício Circular DIOPE n° 01, de 01/11/2013, referente aos Planos

Individuais/Familiares firmados posteriormente à Lei n° 9.656/1998, com cobertura Médico-

Hospitalar e modalidade de Preço Pré-Estabelecido.

Eventos Médico-Hospitalares Assistência Médico-Hospitalar
(Valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras Recuperações)

Cobertura Assistcnclai com Preço Pré-Cstabelccido - Carteira dc Planos Individuais/Familiares pós Lei 9.6S6/1998

Consulta Outios Demais

Tipo de Rede Médica Exames Terapias Internações Atendimentos Despesas Total

Rede Própiia 7.066.101 2.193.204 243.747 13.775.075 3.765.200 4.825.659 31.868.986

Rede Contratada 485.262 5.570.636 486.696 5.122.153 1.507.348 1.601.960 14.774.056

Reembolso 32.195 10.372 47.070 - 66.673 623.802 780.112

liUercântíio Eventual 167.940 321.337 12.941 2.646.625 234.505 217.959 3.601.308

Total 7.751.498 8.095.549 790.455 21.543.854 5.573.726 7.269.380 51.024.462

26. Adoção da Resolução Normativa n" 430/2017

Em 7 de dezembro de 2017, a ANS publicou a RN n'' 430, que entre outros assuntos, estabelece
regras para padronização sobre as operações de compartilhamento da gestão de riscos
envolvendo operadoras de planos de assistência à saúde.
Entende-se por compartilhamento da gestão de riscos o acordo entre as operadoras para a
corresponsabilidade da gestão dos riscos decorrentes do atendimento dos beneficiários de
forma habituai e continuada, na rede direta da Unimed Destino, por meio de intercâmbio
operacional. A corresponsabilidade pela gestão dos riscos decoirentes do atendimento
constitui a operação pela qual a Unimed Destino disponibiliza, aos beneficiários da Unimed
Origem, acesso continuado aos serviços oferecidos pela sua rede direta de assistência à saúde.
No Sistema Unimed existe a prática de compartilhamento da gestão risco da massa de
beneficiários, realizado entre Unimeds e confonne normativos internos, o instrumento juridico
que estabelece as regras do intercâmbio é a Norma Derivada 006/1996, atendendo aos
requisitos estabelecidos nos nonnativos da ANS. Os processos operacionais que definem os
registros das Operações de Intercâmbio a partir da resolução ANS-430 compartilhamento da
gestão de riscos (intercâmbio habitual) em pós pagamento ficaram mais complexos,
considerando as cai^cteristicas na forma de contabilização e outros aspectos da norma.



Durante o ano de 2018, a Uniined Criciúma participou de diversas discussões sobre o tema,
debatendo sobre fomias de superar a complexidade da operacionalização em sistema de gestão
da operadora para aplicação das regras e atendimento da norma. Diante das dificuldades
apresentadas, a operadora encerrou o exercício de 2018, no primeiro trimestre de 2019, com
as infonuações disponíveis no seu sistema de gestão, registrando parcialmente as operações
de compartilhamento de risco.
Posterior ao encenamento e publicação das demonstrações financeiras, observou-se que a
única forma de atender na íntegra os registros contábeis de compartilliamenfo de riscos no
intercâmbio seriam com base nos relatórios auxiíiares disponibilizados pela Unimed do Brasil,
utilizando como base de identificação dos atendimentos de forma habitual.
Dessa fonna, coordenada pela Assessoria Contábil da Unimed do Brasil, com base nos
registros auxiíiares do sistema Unimed, a Unimed Criciúma reclassificou no mês de dezembro
de 2018 os registros conforme determina a norma, de forma integral.

a) Unimed Criciúma como Prestadora

Quando ocorre o atendimento pela Unimed Criciúma, de beneficiários de outra Operadora, os

custos realizados pelo recurso próprio ou pela rede credenciada são registrados como "Eventos

Indcnizáveis" - Grupo 4111 do Plano de Contas da ANS. Também, conforme RN 430, as

faturas emitidas são contabilizadas como "Contraprestações Emitidas de Assistência à Saúde"
- Gmpo 31II12 do Plano de Contas da ANS;

b) Unimed Criciúma como Origem

Os custos dos procedimentos realizados por beneficiários da Unimed Criciúma em outras

Operadoras, de fonna habitual, confonne requerido pela RN 430, passaram a ser

contabilizados, na conta redutora da receita "Contraprestações Emitidas de Assistência à

Saúde" - Grupo 3117 do Plano de Contas da ANS.

Não houve alterações no total do ativo, passivo, patrimônio liquido e demonstrativo de
resultado, somente reclassificações entre gnipos de contas. Os efeitos das reclassificações
(Ajustes RN 430) nas contas patrimoniais e de resultado estão apresentados nos quadros a
seguir:

2018

Contas do Balanço Patrimonial reclassifícadas
(Ajustes RN 430) Apresentado Ajustes RN 430 Reapresentado

Ativo circulante 52.140.425 52.140.425

Créditos de operações com planos de
assistência à saúde 8.616.694 1.483.016 10.099.710

Créditos de operações de Assist. à saúde não
relacionados com planos 5.552.159 (1.483.016) 4.069.143

Passivo circulante 38.230.582 38.230.582

Provisão de eventos a liquidar para outros
prestadores de serviços assistenciais 7.939.665 1.360.444 9.300.109

Débitos de operações de assistência à saúde 547.766 672.891 1.220.657

Débitos com operações de assistência à saúde não
relacionadas com plano? 2.674.926 (2.033.335) 641.590



2018

Contas do Resultado reclassificadas

(Ajustes RN 430) Apresentado Ajustes RN 430 Reapreseiitado

Contraprestações líquidas
191.850.554 31.485.479 223.306.033

Eventos coniiecidos ou avisados
(168.596.869) (22.011.321) (1 190.608.191)

Receitas com operações de assistência médico-
hospitalar 25.890.067 (7.349.343) 18.540.724

Receitas com adm. intercâmbio eventual - Assist.

médico-hospitalar 10.565.266 (9.629.046) 936.220

Outras despesas opei. de assist. à saúde não lelac.
com planos de saúde da operadora (25.265.289) 7.504.231 (17.761.058)

27. 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.

28. Eventos Subsequentes

Não ocorreram outros eventos entre o encerramento do exercício social e a elaboração das
demonstrações contábeis, que pudessem alterar as informações divulgadas, bem como a
análise econômico-financeira da cooperativa.

Criciúma (SC), 28 de junho de 2019.

Leandro AvaçV Nunes

Presidente

CPF 014.905.439-45
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ACTUS
AUD I TORES

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores, Conselheiros e Cooperados da:
Unímed Criciúma Cooperativa de Trabalho Médico da Região Carbonífera
Criciúma - SC

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Unimed Criciúma Cooperativa de Trabalho
Médico da Região Carbonífera, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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 Criciúma
Cooperativa de Trabalho Médico da Região Carbonífera, em 31 de dezembro de 2018,
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 aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

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 "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis". Somos independentes em relação à Unimed Criciúma, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Em 31 de janeiro de 2019, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as
demonstrações contábeis da Unimed Criciúma Cooperativa de Trabalho Médico da
Região Carbonífera, que ora estão sendo reapresentadas. Conforme descrito na nota
explicativa n® 26. as demonstrações contábeis relativas ao Ativo, Passivo e Demonstrações
do Resultado, foram alteradas e estão sendo reapresentadas para refletir os efeitos do
reconhecimento da RN 430/2017, descrito na referida nota explicativa. Consequentemente,
a ênfase relacionada com o referido assunto contida em nossa opinião anteriormente emitida
não é mais necessária e, portanto, nossa opinião continua sendo sem modificação.

Rua Assunção, 43 - Ponta Aguda - CEP 89050-120 - Blumenau / SC - Fone (47) 3326-181 1
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do
auditor

A Administração da Unimed Criciúma é responsável por essas outras informações que
compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler
o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.

Responsabilidade 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 Unimed Criciúma 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
Unimed Criciúma ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Unimed Criciúma 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, estão 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 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 bas^
nas referidas demonstrações contábeis.

Rua Assunção, 43 - Ponta Aguda - CEP 89050-120 - Blumenau / SC - Fone (47) 3326-1811
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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 Unimed
Criciúma.

•  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 circunstâncias que possam causar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Unimed Criciúma.
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 Unimed Criciúma 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.

Blumenau (SC), 28 de junho de 2019.

^AUDITOR^I^^NDENTES S/S.
CRC-SClM^ 061.CÍ59/O-7

Mauro Adilson Müller - Sócio Responsável
Contador CRC N° SC-021.958/0-9
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