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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)
ATIVOS

2018
15.622.245

155.374
15.466.871

8.116.611
4.874.521
3.242.091
4.030.410
4.030.410

523.512
2.339.331

457.006
10.171.058

1.016.634
40.000

972.489
4.145

261.293
261.293

8.884.386
7.505.427
6.805.427

700.000
1.077.252

246.507
830.745

1.465
300.243

8.745
25.793.303

2017
15.944.000

18.951
15.925.049

8.133.049
3.750.000
4.383.048
5.920.878
5.920.878

457.762
997.908
415.453

9.609.927
247.707

40.000
203.562

4.145
260.963
260.963

9.089.583
7.832.088
7.132.088

700.000
897.052
204.286
692.766

1.465
358.979
11.675

25.553.927

ATIVO CIRCULANTE  
 Disponível
 Realizável  
  Aplicações Financeiras
  Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas  
  Aplicações Livres
  Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 
  Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 
  Créditos Tributários e Previdenciários  
  Bens e Títulos a Receber 
  Conta-Corrente com Cooperados  
ATIVO NÃO CIRCULANTE  
 Realizável a Longo Prazo  
  Títulos e Créditos a Receber  
  Depósitos Judiciais e Fiscais
  Outros Créditos a Receber a Longo Prazo  
 Investimentos  
  Outros Investimentos 
 Imobilizado  
  Imóveis de Uso Próprio  
  Imóveis - Hospitalares / Odontológicos  
  Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos  
  Imobilizado de Uso Próprio  
  Hospitalares / Odontológicos  
  Não Hospitalares / Odontológicos  
  Imobilizações em Curso  
  Outras Imobilizações  
 Intangível  
TOTAL DO ATIVO
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PASSIVO CIRCULANTE  
 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 
  Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 
  Provisão para Remissão 
  Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar
  para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais
  Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher
 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 
 Débitos Diversos
 Conta-Corrente de Cooperados 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 
  Provisão para Remissão 
 Provisões 
  Provisões para Ações Judiciais 
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher
  Tributos e Encargos Sociais a Recolher 
  Tributos e Contribuições 
 Débitos Diversos 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 Capital Social 
 Reservas 
  Reservas de Capital 
  Reservas de Sobras
 Resultado
TOTAL DO PASSIVO 

2018
8.055.315
5.394.115

668.636
3.792

2.181.322
2.540.366
1.544.384

68.374
986.313

62.129
2.379.042

6.927
6.927

2.181.086
2.181.086

185.836
185.836
185.836

5.193
15.358.946

5.270.145
9.627.149

 - 
9.627.149

461.652
25.793.303

2017
8.222.630
5.110.561

655.843
3.106

2.086.515
2.365.097
2.223.412

52.708
805.327

30.622
2.600.202

6.948
6.948

2.308.725
2.308.725

279.336
279.336
279.336

5.193
14.731.095

4.643.683
9.348.121

352.033
8.996.088

739.291
25.553.927

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)
PASSIVOS
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Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de
Plano de Assistência à Saúde 
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde 
 Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 
 (-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da  
 Operadora 
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos 
 Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados 
 Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados 
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas
 com Planos de Saúde da Operadora
  Receitas com Administração de Intercâmbio
  Eventual - Assistência Odontológica 
  Outras Receitas Operacionais  
 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde 
  Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde  
  Provisão para Perdas Sobre Créditos  
RESULTADO BRUTO 
 Despesas de Comercialização  
 Despesas Administrativas  
 Resultado Financeiro Líquido  
  Receitas Financeiras 
  Despesas Financeiras  
 Resultado Patrimonial  
  Receitas Patrimoniais  
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES  
RESULTADO LÍQUIDO

2018

51.605.243
52.676.220
52.676.220

-1.070.977
-38.909.755

-38.734.486
-175.269

12.695.488

3.064.345

1.577.803
1.486.542

-4.490.460
-576.245

-3.914.216
11.269.372

-846.725
-9.793.958

430.748
536.488

-105.740
37.000
37.000

1.096.437
1.096.437

2017

47.892.379
48.907.571
48.907.571

-1.015.192
-34.757.302

-35.767.984
1.010.682

13.135.077

2.257.369

1.412.745
844.624

-3.340.800
-1.576.301
-1.764.499

12.051.645
-821.401

-10.102.464
551.747
753.877

-202.130
 - 
 - 

1.679.528
1.679.528

DEMONSTRAÇÕES DAS SOBRAS OU PERDAS
EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)
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ATIVIDADES OPERACIONAIS
 (+) Recebimento de Planos Saúde
 (+) Resgate de Aplicações Financeiras
 (+) Outros Recebimentos Operacionais
 (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
 (-) Pagamento de Comissões
 (-) Pagamento de Pessoal
 (-) Pagamento de Pró-Labore
 (-) Pagamento de Serviços Terceiros
 (-) Pagamento de Tributos
 (-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
 (-) Pagamento de Aluguel
 (-) Pagamento de Promoção/Publicidade
 (-) Aplicações Financeiras
 (-) Outros Pagamentos Operacionais
 Caixa Líquido das Atividades Operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros
 (-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas
 Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 (+) Integralização de Capital em Dinheiro
 (+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos
 (-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
 (-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing
 (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento
 Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
 CAIXA - Saldo Inicial
 CAIXA - Saldo Final
 Ativos Livres no Início do Período (*)
 Ativos Livres no Final do Período (*)
 Aumento/(Diminuição) nas Aplicações  Financeiras - RECURSOS LIVRES

2018

47.847.970
33.202.864

4.905.028
-32.000.341

-331.748
-3.699.034

-966.900
-1.621.147

-11.703.290
-66.136
-83.753

-1.121.579
-32.758.424

-1.141.962
461.549

-286.904
-360

-287.264

7.665
110.470

-7.363
-44.096

-120.975
-54.299

119.986
8.151.999
8.271.985
4.401.999
3.397.465

-1.004.535

2017

47.313.562
27.856.202

4.471.372
-30.505.702

-289.739
-3.512.236

-908.886
-1.580.299

-10.464.801
-6.649

-84.016
-481.060

-28.745.601
-1.170.877
1.891.270

-228.675
-330

-229.005

9.198
 - 

-4.776
 - 

-153.306
-148.885

1.513.380
6.638.620
8.151.999
3.168.793
4.401.999

1.233.206

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)
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SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 Aumento de Capital
 Devolução de Capital
 Reversões de Reservas
 Utilização do FATES
 Sobras Líquida Exercício
 Proposta da Destinação das Sobras
  Fundo de Reserva
  Outras Reservas
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
 Aumento de Capital
 Devolução de Capital
 Reversões de Reservas
 Compensação do Fundo de Marketing
 Utilização do FATES
 Sobras Líquida Exercício
 Proposta da Destinação das Sobras
  Fundo de Reserva
  Outras Reservas
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Capital
Social

4.615.890
181.100

-153.306

 - 

 - 
 - 

4.643.683
747.497

-121.035

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

5.270.145

TOTAL
13.197.667

10.952
-153.306

-3.746
1.679.528

0
0

14.731.095
8.206

-121.035

-352.033
-3.724

1.096.437

0
0

15.358.946

 Capital
352.033

 - 
 - 

 - 

 - 
 - 

352.033
 - 
 - 

-352.033
 - 
 - 

 - 
 - 
0

Sobras
8.059.598
 - 
 - 

-3.746

167.953
772.284
8.996.088
 - 
 - 

 - 
-3.724
 - 

109.644
525.141
9.627.149

Sobras/Perdas
Acumulados

170.147
-170.147

 - 

 - 
1.679.528

-167.953
-772.284
739.291
-739.291

 - 

 - 
 - 

1.096.437

-109.644
-525.141

461.652,49

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)
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9.3 - Provisão para eventos a liquidar, refere-se a todas às obrigações conhecidas que envolvem os custos com 
assistências odontológicas dos usuários de plano de saúde da operadora.
9.4 - Através de nota técnica atuarial a Cooperativa obteve autorização da Agência Nacional da Saúde Suple-
mentar – ANS para alterar a metodologia de cálculo da Provisão de Ocorridos e Não Avisados – Peona. 

10 - Tributos e Contribuições a Recolher
Referem-se aos tributos incidentes (PIS, COFINS, ISS) sobre a receita da cooperativa deduzida dos atos cooperati-
vos bem como aos impostos retidos na fonte, contribuições sociais e previdenciárias sobre a folha de pagamen-
to de funcionários, diretoria e cooperados totalizando o valor de R$ 1.544.383,97 (R$ 2.223.412 em 2017).

11- Exigível a Longo Prazo

11.1 - Provisões Técnicas compõem a provisão para remissão estimada atuarialmente conforme nota técnica. 
11.2 - As contingências cíveis, tributárias e trabalhistas foram constituídas com base em parecer dos assessores 
Jurídicos que consideram os valores su�cientes para suportar possíveis perdas.

12 - Capital Social

13 - Discriminação das Reservas 
13.1 Fundo de Reserva - Destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento da Cooperativa constituído 
em 10% das sobras líquidas do exercício.
13.2 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - Constituído em 5% das sobras líquidas do exercício.

14 - Despesas Administrativas

15 - Seguros 
A operadora efetua contratações de seguros em valor considerado su�ciente para cobertura de eventuais 
perdas patrimoniais.

5 - Créditos com Operações de Plano de Assistência a Saúde 

6 - Créditos Tributários e Previdenciários 
Refere-se basicamente ao imposto de renda retido na fonte sobre o faturamento, que está sendo compensado 
conforme prevê a legislação pertinente, no montante de R$ 523.512 (R$ 457.762 em 31/12/2017).

7 - Bens e Títulos a Receber

Os estoques são compostos por materiais odontológicos, os depósitos judiciais estão vinculados a processos 
cíveis e administrativos e outros créditos a receber compreendem basicamente cartões de créditos a receber e 
cheques pré-datados.

8 - Imobilizado

A redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros (“impairment”) conforme de�nido na norma CPC 01 
é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens e crédi-
tos tributários, for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando 
aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identi�cadas. Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros.

9 - Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
 

9.1 Provisão de contraprestação não ganha – PCNG, regulamentada pela RN 209/2009, compreende a apropria-
ção das contraprestações e prêmios em preço preestabelecido pelo valor correspondente ao rateio diário - para 
o rata dia - do período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura. O cálculo 
da PCNG deve apurar a parcela de prêmios não ganhos relativos ao período
de cobertura do risco.
9.2 - Provisão para remissão estimada atuarialmente.

1 - Contexto Operacional:
A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO, tem por objeti-
vo a congregação dos integrantes da pro�ssão médica para a sua defesa sócio-econômica, prestando-lhes servi-
ços para proporcionar melhores condições de trabalho para o exercício de suas atividades junto ao mercado, 
através da disponibilização dos serviços dos associados e atos complementares aos mesmos serviços, atenden-
do a �nalidade da sociedade Cooperativa. 

2 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as quais abrangem 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis quando referendados pela ANS, 
inclusive as normas instituídas pela própria ANS.

3 - Descrições das Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Cooperativa para registro das transações são as seguintes:
a) Aplicações Financeiras: São classi�cadas em aplicações vinculadas a provisões e aplicações não vinculadas, 
sendo esta de liquidez imediata e contabilizadas pelos valores originais de aplicação, acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços.
b) Créditos de operações com planos de assistência à saúde: São registrados e mantidos no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de contraprestações efetivas 
de operações de assistência à odontologia. 
c) Estoques: São avaliados ao custo médio de aquisição.
d) Investimentos: Avaliados pelo custo de aquisição.
e) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na nota nº 8.
f) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: São representados ao valor de custo, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos auferidos e as provisões para perdas.
g) Demais passivos circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e dos encargos incorridos. 
h) Reconhecimento das receitas operacionais: As receitas com contraprestações dos planos de assistência 
odontológicas são reconhecidas observando o período de cobertura contratual, pelo mês de competência.
i) Reconhecimento dos custos dos serviços prestados: Os custos dos serviços prestados pelos Cooperados 
são reconhecidos no resultado pelo regime de competência. Os custos com operação da rede própria de atendi-
mento odontológicos são reconhecidos no resultado, à medida que são incorridos. 

4 - Aplicações

Estão compostas pelo Fundo de Renda Fixa (ANS Saúde) e Renda Variável, em instituições �nanceiras privadas 
no País. Estas aplicações foram apuradas pelo valor justo divulgadas pelos administradores destas instituições.

16 - Partes Relacionadas 
As partes relacionadas compreendem a Diretoria e Conselhos de Administração, �scal e cooperados. As opera-
ções com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais e apresentaram as 
seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2018.

São José dos Campos-SP, 31 de dezembro de 2018.
UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO

Dr. Sérgio Brito - Presidente / CPF: 173.958.538-06
João Paulo Alves da Silva - Contador / CRC: 1SP 179462/O-8

DESCRIÇÃO
Receitas
 Contraprestação Líquida
 Outras Receitas Operacionais 
 Provisão para perda sobre crédito
Insumos Adquiridos de Terceiros
 Eventos Indenizáveis Líquido
 Outras despesas operacionais 
 Despesas de comercializações
 Despesas Administrativas 
Valor adicionado bruto
Retenções
 Depreciações e amortizações
Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência 
 Resultado Patrimonial
 Receitas �nanceira
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 

Distribuição do valor adicionado
 Pessoal e encargos
 Remuneração Direta
 Salários e encargos
 Honorarios da Diretorias e Conselheiros
 Benefícios
 FGTS
Impostos, Taxas e Contricuições
 Federais
 Estaduais 
 Municipais
Remuneração de Capital de Terceiros
 Despesas �nanceiras 
 Aluguéis
Sobra a Disposição da Diretoria

2018
51.826.350

52.676.220
3.064.345

-3.914.216
-43.663.133

-38.909.755
-576.245
-846.725

-3.330.408
8.163.216

-475.781
-475.781

7.687.436
573.488

37.000
536.488

8.260.924

-8.260.924
-4.272.620
-2.878.707
-1.919.307

-959.400
-1.119.711

-274.202
-2.615.100
-1.924.544

-344.435
-346.121

-276.767
-105.740
-171.027

1.096.437

2017
49.400.441

48.907.571
2.257.369

-1.764.499
-41.068.042

-35.767.984
-1.576.301

-821.401
-2.902.356
8.332.399

-475.525
-475.525

7.856.875
753.877

 - 
753.877

8.610.752

-8.610.752
-3.269.729
-2.090.969
-1.173.041

-917.928
-895.491
-283.268

-3.305.658
-1.944.244

-301.974
-1.059.441
-355.838
-202.130
-153.708

1.679.528

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)
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9.3 - Provisão para eventos a liquidar, refere-se a todas às obrigações conhecidas que envolvem os custos com 
assistências odontológicas dos usuários de plano de saúde da operadora.
9.4 - Através de nota técnica atuarial a Cooperativa obteve autorização da Agência Nacional da Saúde Suple-
mentar – ANS para alterar a metodologia de cálculo da Provisão de Ocorridos e Não Avisados – Peona. 

10 - Tributos e Contribuições a Recolher
Referem-se aos tributos incidentes (PIS, COFINS, ISS) sobre a receita da cooperativa deduzida dos atos cooperati-
vos bem como aos impostos retidos na fonte, contribuições sociais e previdenciárias sobre a folha de pagamen-
to de funcionários, diretoria e cooperados totalizando o valor de R$ 1.544.383,97 (R$ 2.223.412 em 2017).

11- Exigível a Longo Prazo

11.1 - Provisões Técnicas compõem a provisão para remissão estimada atuarialmente conforme nota técnica. 
11.2 - As contingências cíveis, tributárias e trabalhistas foram constituídas com base em parecer dos assessores 
Jurídicos que consideram os valores su�cientes para suportar possíveis perdas.

12 - Capital Social

13 - Discriminação das Reservas 
13.1 Fundo de Reserva - Destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento da Cooperativa constituído 
em 10% das sobras líquidas do exercício.
13.2 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - Constituído em 5% das sobras líquidas do exercício.

14 - Despesas Administrativas

15 - Seguros 
A operadora efetua contratações de seguros em valor considerado su�ciente para cobertura de eventuais 
perdas patrimoniais.

5 - Créditos com Operações de Plano de Assistência a Saúde 

6 - Créditos Tributários e Previdenciários 
Refere-se basicamente ao imposto de renda retido na fonte sobre o faturamento, que está sendo compensado 
conforme prevê a legislação pertinente, no montante de R$ 523.512 (R$ 457.762 em 31/12/2017).

7 - Bens e Títulos a Receber

Os estoques são compostos por materiais odontológicos, os depósitos judiciais estão vinculados a processos 
cíveis e administrativos e outros créditos a receber compreendem basicamente cartões de créditos a receber e 
cheques pré-datados.

8 - Imobilizado

A redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros (“impairment”) conforme de�nido na norma CPC 01 
é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens e crédi-
tos tributários, for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando 
aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identi�cadas. Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros.

9 - Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
 

9.1 Provisão de contraprestação não ganha – PCNG, regulamentada pela RN 209/2009, compreende a apropria-
ção das contraprestações e prêmios em preço preestabelecido pelo valor correspondente ao rateio diário - para 
o rata dia - do período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura. O cálculo 
da PCNG deve apurar a parcela de prêmios não ganhos relativos ao período
de cobertura do risco.
9.2 - Provisão para remissão estimada atuarialmente.

1 - Contexto Operacional:
A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO, tem por objeti-
vo a congregação dos integrantes da pro�ssão médica para a sua defesa sócio-econômica, prestando-lhes servi-
ços para proporcionar melhores condições de trabalho para o exercício de suas atividades junto ao mercado, 
através da disponibilização dos serviços dos associados e atos complementares aos mesmos serviços, atenden-
do a �nalidade da sociedade Cooperativa. 

2 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as quais abrangem 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis quando referendados pela ANS, 
inclusive as normas instituídas pela própria ANS.

3 - Descrições das Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Cooperativa para registro das transações são as seguintes:
a) Aplicações Financeiras: São classi�cadas em aplicações vinculadas a provisões e aplicações não vinculadas, 
sendo esta de liquidez imediata e contabilizadas pelos valores originais de aplicação, acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços.
b) Créditos de operações com planos de assistência à saúde: São registrados e mantidos no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de contraprestações efetivas 
de operações de assistência à odontologia. 
c) Estoques: São avaliados ao custo médio de aquisição.
d) Investimentos: Avaliados pelo custo de aquisição.
e) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na nota nº 8.
f) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: São representados ao valor de custo, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos auferidos e as provisões para perdas.
g) Demais passivos circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e dos encargos incorridos. 
h) Reconhecimento das receitas operacionais: As receitas com contraprestações dos planos de assistência 
odontológicas são reconhecidas observando o período de cobertura contratual, pelo mês de competência.
i) Reconhecimento dos custos dos serviços prestados: Os custos dos serviços prestados pelos Cooperados 
são reconhecidos no resultado pelo regime de competência. Os custos com operação da rede própria de atendi-
mento odontológicos são reconhecidos no resultado, à medida que são incorridos. 

4 - Aplicações

Estão compostas pelo Fundo de Renda Fixa (ANS Saúde) e Renda Variável, em instituições �nanceiras privadas 
no País. Estas aplicações foram apuradas pelo valor justo divulgadas pelos administradores destas instituições.

16 - Partes Relacionadas 
As partes relacionadas compreendem a Diretoria e Conselhos de Administração, �scal e cooperados. As opera-
ções com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais e apresentaram as 
seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2018.

São José dos Campos-SP, 31 de dezembro de 2018.
UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO

Dr. Sérgio Brito - Presidente / CPF: 173.958.538-06
João Paulo Alves da Silva - Contador / CRC: 1SP 179462/O-8

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Praça Presidente Kennedy, 24 - Centro - São José dos Campos - SP - Tel.: (12) 3202.6000
CEP 12.245-730 - www.uniodontosjc.com.br - e-mail: uniodontosjc@uniodontosjc.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em reais)

Uniodonto de São José dos Campos
Cooperativa de Trabalho Odontológico

C.N.P.J. Nº 73.162.760/0001-79

ANS - nº 31375-1

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESCRIÇÃO
Aplicações Garantidores de Provisões Técnicas 
Aplicações Livres
TOTAL

2017
3.750.000
4.383,048

8.133.048

2018
4.874.520
3.242.091

8.116.611



9.3 - Provisão para eventos a liquidar, refere-se a todas às obrigações conhecidas que envolvem os custos com 
assistências odontológicas dos usuários de plano de saúde da operadora.
9.4 - Através de nota técnica atuarial a Cooperativa obteve autorização da Agência Nacional da Saúde Suple-
mentar – ANS para alterar a metodologia de cálculo da Provisão de Ocorridos e Não Avisados – Peona. 

10 - Tributos e Contribuições a Recolher
Referem-se aos tributos incidentes (PIS, COFINS, ISS) sobre a receita da cooperativa deduzida dos atos cooperati-
vos bem como aos impostos retidos na fonte, contribuições sociais e previdenciárias sobre a folha de pagamen-
to de funcionários, diretoria e cooperados totalizando o valor de R$ 1.544.383,97 (R$ 2.223.412 em 2017).

11- Exigível a Longo Prazo

11.1 - Provisões Técnicas compõem a provisão para remissão estimada atuarialmente conforme nota técnica. 
11.2 - As contingências cíveis, tributárias e trabalhistas foram constituídas com base em parecer dos assessores 
Jurídicos que consideram os valores su�cientes para suportar possíveis perdas.

12 - Capital Social

13 - Discriminação das Reservas 
13.1 Fundo de Reserva - Destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento da Cooperativa constituído 
em 10% das sobras líquidas do exercício.
13.2 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - Constituído em 5% das sobras líquidas do exercício.

14 - Despesas Administrativas

15 - Seguros 
A operadora efetua contratações de seguros em valor considerado su�ciente para cobertura de eventuais 
perdas patrimoniais.

5 - Créditos com Operações de Plano de Assistência a Saúde 

6 - Créditos Tributários e Previdenciários 
Refere-se basicamente ao imposto de renda retido na fonte sobre o faturamento, que está sendo compensado 
conforme prevê a legislação pertinente, no montante de R$ 523.512 (R$ 457.762 em 31/12/2017).

7 - Bens e Títulos a Receber

Os estoques são compostos por materiais odontológicos, os depósitos judiciais estão vinculados a processos 
cíveis e administrativos e outros créditos a receber compreendem basicamente cartões de créditos a receber e 
cheques pré-datados.

8 - Imobilizado

A redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros (“impairment”) conforme de�nido na norma CPC 01 
é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens e crédi-
tos tributários, for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando 
aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identi�cadas. Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros.

9 - Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
 

9.1 Provisão de contraprestação não ganha – PCNG, regulamentada pela RN 209/2009, compreende a apropria-
ção das contraprestações e prêmios em preço preestabelecido pelo valor correspondente ao rateio diário - para 
o rata dia - do período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura. O cálculo 
da PCNG deve apurar a parcela de prêmios não ganhos relativos ao período
de cobertura do risco.
9.2 - Provisão para remissão estimada atuarialmente.

1 - Contexto Operacional:
A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO, tem por objeti-
vo a congregação dos integrantes da pro�ssão médica para a sua defesa sócio-econômica, prestando-lhes servi-
ços para proporcionar melhores condições de trabalho para o exercício de suas atividades junto ao mercado, 
através da disponibilização dos serviços dos associados e atos complementares aos mesmos serviços, atenden-
do a �nalidade da sociedade Cooperativa. 

2 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as quais abrangem 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis quando referendados pela ANS, 
inclusive as normas instituídas pela própria ANS.

3 - Descrições das Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Cooperativa para registro das transações são as seguintes:
a) Aplicações Financeiras: São classi�cadas em aplicações vinculadas a provisões e aplicações não vinculadas, 
sendo esta de liquidez imediata e contabilizadas pelos valores originais de aplicação, acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços.
b) Créditos de operações com planos de assistência à saúde: São registrados e mantidos no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de contraprestações efetivas 
de operações de assistência à odontologia. 
c) Estoques: São avaliados ao custo médio de aquisição.
d) Investimentos: Avaliados pelo custo de aquisição.
e) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na nota nº 8.
f) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: São representados ao valor de custo, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos auferidos e as provisões para perdas.
g) Demais passivos circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e dos encargos incorridos. 
h) Reconhecimento das receitas operacionais: As receitas com contraprestações dos planos de assistência 
odontológicas são reconhecidas observando o período de cobertura contratual, pelo mês de competência.
i) Reconhecimento dos custos dos serviços prestados: Os custos dos serviços prestados pelos Cooperados 
são reconhecidos no resultado pelo regime de competência. Os custos com operação da rede própria de atendi-
mento odontológicos são reconhecidos no resultado, à medida que são incorridos. 

4 - Aplicações

Estão compostas pelo Fundo de Renda Fixa (ANS Saúde) e Renda Variável, em instituições �nanceiras privadas 
no País. Estas aplicações foram apuradas pelo valor justo divulgadas pelos administradores destas instituições.

16 - Partes Relacionadas 
As partes relacionadas compreendem a Diretoria e Conselhos de Administração, �scal e cooperados. As opera-
ções com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais e apresentaram as 
seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2018.

São José dos Campos-SP, 31 de dezembro de 2018.
UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO

Dr. Sérgio Brito - Presidente / CPF: 173.958.538-06
João Paulo Alves da Silva - Contador / CRC: 1SP 179462/O-8

DESCRIÇÃO
Provisão de Prêmios Contratados e não ganho
Provisão Para Remissão 
Provisão de Eventos a Liquidar 
Provisão para Eventos Ocorridos e não avisados – PEONA 
TOTAL

2017
655.843

3.106
2.086.515
2.365.097

5.110.561

2018
668.636

3.792
2.181.322
2.540.366

5.394.115

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Praça Presidente Kennedy, 24 - Centro - São José dos Campos - SP - Tel.: (12) 3202.6000
CEP 12.245-730 - www.uniodontosjc.com.br - e-mail: uniodontosjc@uniodontosjc.com.br

Uniodonto de São José dos Campos
Cooperativa de Trabalho Odontológico

C.N.P.J. Nº 73.162.760/0001-79

ANS - nº 31375-1

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESCRIÇÃO
(+) Contraprestações pecuniárias a receber                        
(-) Provisão para perdas sobre créditos – PPSC                              
TOTAL

2017
10.063,381
-4.142504

5.920,878

2018
12.087.129
-8.056.719
4.030.410

DESCRIÇÃO
Imóveis de Uso Próprio - Odontológicos
Bens Móveis - Odontológicos
Bens Móveis - Odontológicos
Outras Imobilizações - Odontológicas
IMOBILIZADO

RESIDUAL
7.505.427

246.507
830.745
301.708

8.884.387

DEPREC
326.660

5.649
99.805
40.736

472.850

BAIXAS
-
-

89.590
18.000

107.590

ADIÇÕES
-

47.870
327.374

-
375.244

31/12/2017
7.832.088

204.286
692.766
360.444

9.089.585

TAXAS
4%

10%
20%
20%

DESCRIÇÃO
Estoques
Deposito judicial
Outros Créditos a Receber
TOTAL

2017
189.969
548.319
259.620

997.908

2018
195.393

9.635
2.134.303

2.339.331



9.3 - Provisão para eventos a liquidar, refere-se a todas às obrigações conhecidas que envolvem os custos com 
assistências odontológicas dos usuários de plano de saúde da operadora.
9.4 - Através de nota técnica atuarial a Cooperativa obteve autorização da Agência Nacional da Saúde Suple-
mentar – ANS para alterar a metodologia de cálculo da Provisão de Ocorridos e Não Avisados – Peona. 

10 - Tributos e Contribuições a Recolher
Referem-se aos tributos incidentes (PIS, COFINS, ISS) sobre a receita da cooperativa deduzida dos atos cooperati-
vos bem como aos impostos retidos na fonte, contribuições sociais e previdenciárias sobre a folha de pagamen-
to de funcionários, diretoria e cooperados totalizando o valor de R$ 1.544.383,97 (R$ 2.223.412 em 2017).

11- Exigível a Longo Prazo

11.1 - Provisões Técnicas compõem a provisão para remissão estimada atuarialmente conforme nota técnica. 
11.2 - As contingências cíveis, tributárias e trabalhistas foram constituídas com base em parecer dos assessores 
Jurídicos que consideram os valores su�cientes para suportar possíveis perdas.

12 - Capital Social

13 - Discriminação das Reservas 
13.1 Fundo de Reserva - Destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento da Cooperativa constituído 
em 10% das sobras líquidas do exercício.
13.2 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - Constituído em 5% das sobras líquidas do exercício.

14 - Despesas Administrativas

15 - Seguros 
A operadora efetua contratações de seguros em valor considerado su�ciente para cobertura de eventuais 
perdas patrimoniais.

5 - Créditos com Operações de Plano de Assistência a Saúde 

6 - Créditos Tributários e Previdenciários 
Refere-se basicamente ao imposto de renda retido na fonte sobre o faturamento, que está sendo compensado 
conforme prevê a legislação pertinente, no montante de R$ 523.512 (R$ 457.762 em 31/12/2017).

7 - Bens e Títulos a Receber

Os estoques são compostos por materiais odontológicos, os depósitos judiciais estão vinculados a processos 
cíveis e administrativos e outros créditos a receber compreendem basicamente cartões de créditos a receber e 
cheques pré-datados.

8 - Imobilizado

A redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros (“impairment”) conforme de�nido na norma CPC 01 
é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens e crédi-
tos tributários, for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando 
aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identi�cadas. Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros.

9 - Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
 

9.1 Provisão de contraprestação não ganha – PCNG, regulamentada pela RN 209/2009, compreende a apropria-
ção das contraprestações e prêmios em preço preestabelecido pelo valor correspondente ao rateio diário - para 
o rata dia - do período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura. O cálculo 
da PCNG deve apurar a parcela de prêmios não ganhos relativos ao período
de cobertura do risco.
9.2 - Provisão para remissão estimada atuarialmente.

1 - Contexto Operacional:
A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO, tem por objeti-
vo a congregação dos integrantes da pro�ssão médica para a sua defesa sócio-econômica, prestando-lhes servi-
ços para proporcionar melhores condições de trabalho para o exercício de suas atividades junto ao mercado, 
através da disponibilização dos serviços dos associados e atos complementares aos mesmos serviços, atenden-
do a �nalidade da sociedade Cooperativa. 

2 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as quais abrangem 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis quando referendados pela ANS, 
inclusive as normas instituídas pela própria ANS.

3 - Descrições das Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Cooperativa para registro das transações são as seguintes:
a) Aplicações Financeiras: São classi�cadas em aplicações vinculadas a provisões e aplicações não vinculadas, 
sendo esta de liquidez imediata e contabilizadas pelos valores originais de aplicação, acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços.
b) Créditos de operações com planos de assistência à saúde: São registrados e mantidos no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de contraprestações efetivas 
de operações de assistência à odontologia. 
c) Estoques: São avaliados ao custo médio de aquisição.
d) Investimentos: Avaliados pelo custo de aquisição.
e) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na nota nº 8.
f) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: São representados ao valor de custo, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos auferidos e as provisões para perdas.
g) Demais passivos circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e dos encargos incorridos. 
h) Reconhecimento das receitas operacionais: As receitas com contraprestações dos planos de assistência 
odontológicas são reconhecidas observando o período de cobertura contratual, pelo mês de competência.
i) Reconhecimento dos custos dos serviços prestados: Os custos dos serviços prestados pelos Cooperados 
são reconhecidos no resultado pelo regime de competência. Os custos com operação da rede própria de atendi-
mento odontológicos são reconhecidos no resultado, à medida que são incorridos. 

4 - Aplicações

Estão compostas pelo Fundo de Renda Fixa (ANS Saúde) e Renda Variável, em instituições �nanceiras privadas 
no País. Estas aplicações foram apuradas pelo valor justo divulgadas pelos administradores destas instituições.

16 - Partes Relacionadas 
As partes relacionadas compreendem a Diretoria e Conselhos de Administração, �scal e cooperados. As opera-
ções com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais e apresentaram as 
seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2018.

São José dos Campos-SP, 31 de dezembro de 2018.
UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO

Dr. Sérgio Brito - Presidente / CPF: 173.958.538-06
João Paulo Alves da Silva - Contador / CRC: 1SP 179462/O-8

DESCRIÇÃO
Provisões Técnicas de Operações de Assist. Odontológica
Provisão para Contingência 
Tributos e Contribuições
Parcelamentos de Tributos
Fornecedores
TOTAL

2017
6.948

2.308.725
41.634

237.702
5.193

2.600.202

2018
6.927

2.181.086
41.634

144.202
5.193

2.379.042

DESCRIÇÃO
Capital subscrito
Capital a integralizar
Capital integralizado

2017
4.655.152

(11.469)
4.643.683

2018
5.281.613

(11.469)
5.270.145

DESCRIÇÃO
Despesas com Pessoal
Despesas com Serviços de Terceiros
Despesas com Localização e Funcionamento
Despesas com Publicidade e Propaganda 
Despesas com Tributos
Despesas Administrativas Diversas
TOTAL

2017
4.858.744
1.076.360
2.837.749

66.814
1.052.682

210.115
10.102.464

2018
5.062.119
1.235.164
2.993.368

64.515
302.202
136.589

9.793.958

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Praça Presidente Kennedy, 24 - Centro - São José dos Campos - SP - Tel.: (12) 3202.6000
CEP 12.245-730 - www.uniodontosjc.com.br - e-mail: uniodontosjc@uniodontosjc.com.br

Uniodonto de São José dos Campos
Cooperativa de Trabalho Odontológico

C.N.P.J. Nº 73.162.760/0001-79

ANS - nº 31375-1

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



9.3 - Provisão para eventos a liquidar, refere-se a todas às obrigações conhecidas que envolvem os custos com 
assistências odontológicas dos usuários de plano de saúde da operadora.
9.4 - Através de nota técnica atuarial a Cooperativa obteve autorização da Agência Nacional da Saúde Suple-
mentar – ANS para alterar a metodologia de cálculo da Provisão de Ocorridos e Não Avisados – Peona. 

10 - Tributos e Contribuições a Recolher
Referem-se aos tributos incidentes (PIS, COFINS, ISS) sobre a receita da cooperativa deduzida dos atos cooperati-
vos bem como aos impostos retidos na fonte, contribuições sociais e previdenciárias sobre a folha de pagamen-
to de funcionários, diretoria e cooperados totalizando o valor de R$ 1.544.383,97 (R$ 2.223.412 em 2017).

11- Exigível a Longo Prazo

11.1 - Provisões Técnicas compõem a provisão para remissão estimada atuarialmente conforme nota técnica. 
11.2 - As contingências cíveis, tributárias e trabalhistas foram constituídas com base em parecer dos assessores 
Jurídicos que consideram os valores su�cientes para suportar possíveis perdas.

12 - Capital Social

13 - Discriminação das Reservas 
13.1 Fundo de Reserva - Destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento da Cooperativa constituído 
em 10% das sobras líquidas do exercício.
13.2 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - Constituído em 5% das sobras líquidas do exercício.

14 - Despesas Administrativas

15 - Seguros 
A operadora efetua contratações de seguros em valor considerado su�ciente para cobertura de eventuais 
perdas patrimoniais.

5 - Créditos com Operações de Plano de Assistência a Saúde 

6 - Créditos Tributários e Previdenciários 
Refere-se basicamente ao imposto de renda retido na fonte sobre o faturamento, que está sendo compensado 
conforme prevê a legislação pertinente, no montante de R$ 523.512 (R$ 457.762 em 31/12/2017).

7 - Bens e Títulos a Receber

Os estoques são compostos por materiais odontológicos, os depósitos judiciais estão vinculados a processos 
cíveis e administrativos e outros créditos a receber compreendem basicamente cartões de créditos a receber e 
cheques pré-datados.

8 - Imobilizado

A redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros (“impairment”) conforme de�nido na norma CPC 01 
é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens e crédi-
tos tributários, for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando 
aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identi�cadas. Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não �nanceiros.

9 - Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
 

9.1 Provisão de contraprestação não ganha – PCNG, regulamentada pela RN 209/2009, compreende a apropria-
ção das contraprestações e prêmios em preço preestabelecido pelo valor correspondente ao rateio diário - para 
o rata dia - do período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura. O cálculo 
da PCNG deve apurar a parcela de prêmios não ganhos relativos ao período
de cobertura do risco.
9.2 - Provisão para remissão estimada atuarialmente.

1 - Contexto Operacional:
A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO, tem por objeti-
vo a congregação dos integrantes da pro�ssão médica para a sua defesa sócio-econômica, prestando-lhes servi-
ços para proporcionar melhores condições de trabalho para o exercício de suas atividades junto ao mercado, 
através da disponibilização dos serviços dos associados e atos complementares aos mesmos serviços, atenden-
do a �nalidade da sociedade Cooperativa. 

2 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as quais abrangem 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis quando referendados pela ANS, 
inclusive as normas instituídas pela própria ANS.

3 - Descrições das Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Cooperativa para registro das transações são as seguintes:
a) Aplicações Financeiras: São classi�cadas em aplicações vinculadas a provisões e aplicações não vinculadas, 
sendo esta de liquidez imediata e contabilizadas pelos valores originais de aplicação, acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços.
b) Créditos de operações com planos de assistência à saúde: São registrados e mantidos no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de contraprestações efetivas 
de operações de assistência à odontologia. 
c) Estoques: São avaliados ao custo médio de aquisição.
d) Investimentos: Avaliados pelo custo de aquisição.
e) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na nota nº 8.
f) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: São representados ao valor de custo, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos auferidos e as provisões para perdas.
g) Demais passivos circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e dos encargos incorridos. 
h) Reconhecimento das receitas operacionais: As receitas com contraprestações dos planos de assistência 
odontológicas são reconhecidas observando o período de cobertura contratual, pelo mês de competência.
i) Reconhecimento dos custos dos serviços prestados: Os custos dos serviços prestados pelos Cooperados 
são reconhecidos no resultado pelo regime de competência. Os custos com operação da rede própria de atendi-
mento odontológicos são reconhecidos no resultado, à medida que são incorridos. 

4 - Aplicações

Estão compostas pelo Fundo de Renda Fixa (ANS Saúde) e Renda Variável, em instituições �nanceiras privadas 
no País. Estas aplicações foram apuradas pelo valor justo divulgadas pelos administradores destas instituições.

16 - Partes Relacionadas 
As partes relacionadas compreendem a Diretoria e Conselhos de Administração, �scal e cooperados. As opera-
ções com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais e apresentaram as 
seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2018.

São José dos Campos-SP, 31 de dezembro de 2018.
UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO

Dr. Sérgio Brito - Presidente / CPF: 173.958.538-06
João Paulo Alves da Silva - Contador / CRC: 1SP 179462/O-8
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