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RELATÓRIO DA DIRETORIA
A Diretoria

HOSPITAL ESPERANÇA S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.651 26.642
Títulos e valores imobiliários 337.476 509.563
Contas a receber 612.158 1.447.180
Estoques 51.065 122.782
Impostos a recuperar 30.045 73.390

50.375 50.375
Outros 52.006 53.529
Total do ativo circulante 1.137.776 2.283.461
Não circulante

56.274 56.274
Partes relacionadas 2.531 4.905
Depósitos judiciais 12.148 44.703
Imposto de renda e contribuição social diferido - 139.467
Investimentos 3.140.059 12.691
Imobilizado 366.527 1.080.296
Intangível 448.215 2.900.953

161.129 544.286
Outros 73.726 90.251
Total do ativo não circulante 4.260.609 4.873.826
Total do ativo 5.398.385 7.157.287

Controladora Consolidado
Passivo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 35.793 161.088

- -
266.286 344.192

Partes relacionadas - 22.012
Salários, provisões e encargos sociais 37.999 148.312

38.315 107.338
Tributos parcelados 1.102 9.869
Contas a pagar por aquisição 108.121 110.146
Dividendos 89.810 96.821
Arrendamentos 52.025 139.529
Outros 5.457 63.943
Total do passivo circulante 634.908 1.203.251
Não circulante

1.485.727 1.566.316
Partes relacionadas 59.897 139.283
Tributos parcelados 4.490 27.530
Contas a pagar por aquisição 141.601 146.631
Imposto de renda e contribuição social diferidos 95.135 135.581
Provisão para demandas judiciais 22.887 75.836
Arrendamentos 135.578 457.773
Outros 58.179 285.717
Total do passivo não circulante 2.003.494 2.834.667
Patrimônio líquido
Capital social 1.361.556 1.361.556
Reservas de capital (382.111) (382.111)
Reserva de lucros 620.494 620.494
Adiantamento para futuro aumento de capital 1.099.203 1.099.203
Outros resultados abrangentes 60.841 60.841
Total do patrimônio líquido atribuível aos acionistas
 da Companhia 2.759.983 2.759.983
Participação de não controladores - 359.386
Total do patrimônio líquido 2.759.983 3.119.369
Total do passivo e patrimônio líquido 5.398.385 7.157.287

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
Receita líquida 1.362.665 3.814.513
Custos dos serviços prestados (969.263) (2.919.372)
Lucro bruto 393.402 895.141
Despesas gerais e administrativas (91.688) (228.779)
Despesas comerciais (1.227) (6.455)

148.778 596
Outras despesas operacionais (57.718) (74.445)

 renda e da contribuição social 391.547 586.058
61.928 68.539

(178.053) (254.308)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 275.422 400.289
Impostos sobre o lucro (51.243) (137.427)
Lucro líquido do exercício 224.179 262.862
Lucro atribuído aos acionistas controladores 224.179 224.179
Lucro atribuído aos acionistas não controladores - 38.683

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do período 224.179 262.862

 para resultado do exercício em períodos subsequentes
Hedge 79.981 79.981
Efeitos tributários (27.194) (27.194)
Total de outros resultados abrangentes do período,
 líquidos de tributos 276.966 315.649
Atribuível a
Acionistas controladores 276.966 276.966
Acionistas não controladores - 38.683

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Reserva de capital Reserva de lucros Adiantamentos

Descrição
Capital 
social

Reserva de ágio 
na emissão 

de ações

Ágio em 
transações 

de capital

Reserva  
para 

investimentos
Reserva 

legal

Lucros 
acumu- 

lados

para futuro 
aumento 

de capital

Outros 
resultados 

abrangentes

Total do 
patrimônio 

líquido

Participação de 
acionistas não 
controladores Total

Ações em tesouraria
Lucro líquido do exercício

Destinação para reserva para investimentos
Hedge

Aquisições de controladas - - - - - - - - - 7.931 7.931
463.384 - - - - - (463.384) - - - -

- - (376.406) - - - - - (376.406) 189.116 (187.290)
Lucro líquido do exercício - - - - - 224.179 - - 224.179 38.683 262.862

- - - - 11.209 (11.209) - - - - -
- - - - - (56.046) - - (56.046) (7.148) (63.194)

Dividendos reinvestidos - - - 84.279 - - - - 84.279 - 84.279
Destinação para reserva para investimentos - - - 156.924 - (156.924) - - - - -
Hedge - - - - - - - 81.868 81.868 - 81.868

- - - - - - 1.446.513 - 1.446.513 - 1.446.513
1.361.556 14.444 (396.555) 594.222 26.272 - 1.099.203 60.841 2.759.983 359.386 3.119.369

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 275.422 400.289
Ajustes para conciliar o lucro antes dos impostos ao caixa
 gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 85.670 182.559
Ganho de aquisições em etapas 30.247 30.247
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos 61.742 101.730

(148.778) (596)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e glosas 97.773 223.827
Ajuste ao valor justo de contraprestação contingente - -
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber (329.572) (729.535)
Estoques (2.764) 1.901
Impostos a recuperar (648) (2.559)
Depósitos judiciais (4.204) (5.897)
Outros ativos (14.913) 29.635
Fornecedores 484 (21.154)
Salários e encargos sociais (3.029) (3.887)
Obrigações tributárias 2.397 (13.193)
Partes relacionadas 1.420.901 1.471.302
Outros passivos 113.831 66.571
 1.584.559 1.731.240
Pagamento de juros (106.843) (156.465)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (17.968) (100.895)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais 1.459.748 1.473.880
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa oriundo de incorporação de controlada - 763
Contraprestação transferida em combinação de negócios,
 líquido do caixa adquirido - -
Aquisição de investimentos e negócios, líquido do caixa adquirido (508.090) (719.653)
Aquisição de participação societária em coligada - -
Adiantamento para futuro aumento de capital (953.054) (463.384)
Aquisições de imobilizado (73.635) (228.006)
Aquisições de intangível (32.036) 158.431
Baixas de intangível - -
Aquisições de títulos e valores mobiliários (1.468.731) (3.609.504)
Resgates de títulos e valores mobiliários 1.408.534 3.547.104
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos (1.627.012) (1.314.249)

Aumento de capital 463.384 463.384
Ações em tesouraria - -
Liquidação de swap - -
Distribuição de dividendos (28.234) (7.148)

- (150.886)
(276.041) (469.311)

Contas a pagar por aquisição (1.103) (1.103)
158.006 (165.064)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa (9.258) (5.433)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.909 32.075

4.651 26.642

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

 2021 2020 2021 2020
Receita 1.421.017 4.025.763
Vendas de mercadorias produtos e serviços 1.549.037 4.279.837
Provisão para glosas (97.773) (223.827)
Outras receitas (30.247) (30.247)
Insumos adquiridos de terceiros (597.635) (1.760.265)
Custos dos serviços vendidos (503.747) (1.548.648)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outras despesas (90.849) (203.470)
Perda/Recuperação de valores ativos (3.039) (8.147)
Valor adicionado bruto 823.382 2.265.498
Depreciação e amortização (85.670) (182.559)
Valor adicionado líquido 737.712 2.082.939

210.706 69.135
148.778 596

61.928 68.539
Valor adicionado total 948.418 2.152.074
Distribuição do valor adicionado (948.418) (2.152.074)
Pessoal e encargos (377.675) (1.180.421)
Impostos, taxas e contribuições (139.842) (378.924)
Juros, aluguéis e outras despesas operacionais (206.722) (329.867)
Dividendos e juros sobre capital próprio 28.234 28.233
Lucros retidos (252.413) (291.095)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: 

Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Bahia e Ceará, a Companhia opera com nove hospitais, sendo que a primeira 

unidade é o hospital Barra D’Or, localizado no Rio de Janeiro; cujas atividades foram assumidas pelo Esperança em 

de caixa própria e sinergias com a Controladora Rede D’Or, a Companhia iniciou um processo de expansão por 
meio de aquisições e construção de novas unidades, conforme demonstrado abaixo:
Hospital Localização Exercício da aquisição

São Luís, MA
Salvador, BA
Aracaju, SE
Salvador, BA
Fortaleza, CE

Cárdio Pulmonar Salvador, BA
Feira de Santana, BA
João Pessoa, PB

A Companhia possui ainda investimentos na Diagno São Marcos, empresa de diagnósticos que atende 
Sazonalidade: Não há efeitos sazonais 

: A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, 

muitos governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da doença, tais como 
restrições à circulação de pessoas, quarentena de pessoas que transitaram por áreas de maior risco, cancelamento 
ou adiamento de eventos públicos, suspensão de operações comerciais, fechamento de estabelecimentos abertos 

da capacidade de leitos e internações, que foram utilizados em parte para as internações e outros procedimentos 

progressiva em todos os indicadores operacionais de forma que a Companhia apresentou um melhor desempenho 

divulgadas pelo Ministério da Saúde, a Companhia julga ser capaz de atender esta demanda sem maiores riscos 

monitorando, todos os possíveis impactos da pandemia nas estimativas e perdas de valor justo e impairment de 
seus ativos, bem como os riscos relacionados aos seus investimentos, crédito, juros, câmbio, preço de ações, cotas 

a Companhia não tem a expectativa de novos impactos relevantes ainda não reconhecidos nas demonstrações 

2. Base de preparação e apresentação e principais políticas contábeis: 
consolidadas: 

International Accounting Standards Board (“IASB”) Base de mensuração: 

contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de 

: As 

2021 2020
Direta Indireta Direta Indireta

Empresas consolidadas integralmente
100,00 -

- 51,00
- 40,80
- 40,80
- 40,80
- 40,80
- 40,80
- 51,00

100,00 -
100,00 -

80,00 -
75,00 -
80,00 -
75,00 -

- 74,93
51,00 -

Empresas consolidadas integralmente
100,00 -

47,66 52,34

100,00 -

 nas demonstrações consolidadas
- 49,00

a) 
Bases de consolidação: 

dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementadas pelos 
seguintes ajustes: Os 

A participação 

b) Combinação de negócios:
custo de uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo 

de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de não controladores na adquirida pelo valor justo ou com 

as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, o que inclui a segregação, por parte 

negócios for realizada em estágios, o valor justo na data de aquisição da participação societária previamente detida 
no capital é reavaliado a valor justo na data de aquisição, sendo os impactos reconhecidos na demonstração do 

Instrumentos 

resultado, (ii) mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, e (iii) mensurados ao custo 

pode optar por manter sua política contábil de acordo com os requisitos de contabilização de hedge oriundos do 

relação aos hedges
amortizado: 

custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, (ii) instrumentos patrimoniais 

No reconhecimento inicial a Companhia mensura seus 

Custo amortizado: esses ativos são contabilizados 

Valor justo por meio do resultado: 

A Companhia reconhece provisão para perda de 

inicial: 
Custo 

amortizado: são contabilizados utilizando o método da taxa de juros efetivos, onde ganhos e perdas são 
Valor justo 

: 

Atualmente, os hedges tratados como contabilidade de hedge
hedges
reconhecimento inicial de uma relação de hedge
hedge à qual a Companhia deseja aplicar contabilidade de hedge, bem como o objetivo e a estratégia de gestão de 
risco para designar o hedge : O Grupo utiliza swaps como hedge de sua exposição ao 

efetiva do ganho ou perda do instrumento de hedge é reconhecida em outros resultados abrangentes, enquanto 

instrumento de hedge são reconhecidos diretamente no resultado e a diferença para o valor justo em outros 

hedge
em outros resultados abrangentes deverá permanecer em outros resultados abrangentes acumulados se ainda 

hedge

hedge, qualquer montante remanescente em outros resultados 
abrangentes acumulados deverá ser contabilizado, dependendo da natureza da transação subjacente, conforme 

Reconhecimento de contrato com clientes e reconhecimento de custos

Companhia decorrem da prestação de serviços hospitalares, inclusive do uso de medicamentos e materiais 

mensuração e apresentação das receitas da Companhia, uma vez que as receitas de contratos com clientes já são 
mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida, deduzidas de abatimentos, descontos, impostos 
correspondentes, glosas e encargos estimados, e dado que o controle e todos os direitos e benefícios decorrentes 

atuando como agente ou principal e, eventualmente conclui que atua como principal em todos os seus contratos de 

revisa periodicamente suas perdas históricas com glosas e a posição atualizada de clientes e faturas, com o objetivo 

Ativos e passivos circulantes e não 
circulantes
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais eles serão liquidados 
considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias ou cambiais de acordo 

f) Estoques: Os estoques são compostos por materiais hospitalares e medicamentos 

Imobilizado: O imobilizado é 
registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas 

diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de um ativo que necessariamente requer um 

eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
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Continuação das Demonstrações Financeiras do Hospital Esperança S.A. - 
h) Investimentos
patrimonial, os investimentos nas controladas e controladas em conjunto são contabilizados no balanço patrimonial da controladora ao custo, adicionado das mudanças após 

A Companhia determina se é necessário reconhecer perda em relação ao valor recuperável do investimento 

Intangível: 

Provisões: Provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente (legal ou não 

Impostos: 

social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos 
Impostos diferidos: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases 

diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data da transação, não 
Sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em controladas, em que o período da reversão 

para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que 
as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados, exceto: 
relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação e negócios e, na data 

Sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em controladas, impostos 
diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que for provável que as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja 

ativos baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos 

Impostos diferidos ativos e passivos são 

Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto: 

Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão 

m) Pagamento baseado em ações: O incentivo dos executivos baseado em ações é mensurado e reconhecido a 

se um novo plano substitui o plano cancelado, e é designado como plano substituto na data de outorga, o plano cancelado e o novo plano são tratados como se fossem uma 
Ações em tesouraria: Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações em tesouraria) são reconhecidos ao custo e deduzidos 

: Essa interpretação estabelece requisitos de reconhecimento e 

A Administração da Companhia revisou os julgamentos efetuados na apuração do imposto de renda e contribuição social, concluindo não 
: A Companhia avalia, 

julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, 

Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e 

no próximo exercício social, são discutidas a seguir: : As provisões para crédito de liquidação duvidosa e para 

: 

 Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam 
: A depreciação ou amortização do ativo imobilizado e intangível 

: A Administração revisa pelo menos anualmente o 
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração 

 : O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em 

é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com 
: A Companhia registra provisão, as quais envolvem considerável julgamento por parte da Administração, 

: As 
Informações por segmento: O Grupo 

Novos pronunciamentos técnicos adotados: Foram aprovadas e emitidas as seguintes novas normas pelo IASB e 
(i) 

de hedge, sem que o relacionamento de hedge
hedge

 

3. Combinação de negócios: 
Santa Emília (a) N. S. das Neves (a) Cárdio Pulmonar Hospital São Carlos Hospital Aliança (b)

Data da aquisição 10/08/2021 30/08/2021
Localização BA PB BA CE BA
Participação adquirida (%) 100,00 51,00
Total da contraprestação 168.090 197.004
Pagamento na data de aquisição 158.090 197.004

10.000 -
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa 6.654 84.666
Contas a receber 10.387 76.925

Santa Emília (a) N. S. das Neves (a) Cárdio Pulmonar Hospital São Carlos Hospital Aliança (b)
Estoques 3.078 15.488
Impostos a recuperar 144 3.518
Partes relacionadas 11 238
Depósitos judiciais - 168
Imposto de renda e contribuição social diferidos - -
Investimento - -
Imobilizado 50.170 66.599
Intangível 21 9.098
Arrendamento mercantil - 57.185
Outros 34 14.576
 70.499 328.461

Santa Emília (a) N. S. das Neves (a) Cárdio Pulmonar Hospital São Carlos Hospital Aliança (b)
Passivo
Fornecedores (936) (27.534)

(21.606) (127.276)
Contas a pagar por aquisição - -
Parte relacionada - -
Salários, provisões e encargos sociais (760) (9.938)

(1.385) (11.668)
Imposto de renda e contribuição social diferidos - (168)
Provisão para demandas judiciais (43) (495)
Arrendamento mercantil - (60.517)
Outros (5.172) (7.779)
 (29.902) (245.375)

40.597 83.086
39.077

Valor justo da participação anterior - -
Ágio na aquisição (Nota 10) 127.493 152.995

- 146.995
Participação anterior a valor justo - -
Participação anterior a valor contábil - -

- -
- -

Ganho líquido em combinação de negócios realizada em estágio - -
Contribuição às receitas consolidadas desde a data de aquisição 27.168 81.078
Contribuição ao lucro (prejuízo) antes dos tributos desde
 a data de aquisição 4.973 (8.792)
Receitas da adquirida desde o início do exercício 62.026  261.817
Lucro (prejuízo) da adquirida antes dos tributos desde
 o início do exercício 24.798 (6.107)

4. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa
Caixas e bancos 4.651 14.395

- 12.247
 4.651 26.642
Títulos e valores mobiliários
Fundos de investimentos não exclusivos - 21.878
Operações compromissadas 10.308 20.634
Letra Financeira do Tesouro (LFT) 4.430 8.868

322.738 458.183
Títulos e valores mobiliários 337.476 509.563

5. Contas a receber: As contas a receber consistem em saldos a receber das operadoras de saúde e de particulares, como segue:
Controladora Consolidado

 2021 2020 2021 2020
711.369 1.736.529

Contas a receber de particulares 9.006 14.920
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e glosa (108.217) (304.269)
 612.158 1.447.180
Movimentação da provisão para glosas e créditos de liquidação duvidosa Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Saldo no início do exercício (104.446) (220.171)
Constituição de provisão para glosas (97.773) (223.827)
Baixa de incobráveis 94.002 161.683
Adições oriundas de aquisições/incorporações - (21.954)

(108.217) (304.269)

Controladora
Vencido

 Total A vencer 1 - 30 dias 31 - 60 dias 61 - 90 dias 91 - 120 dias 121 - 180 dias 181 - 360 dias 360 - 720 dias
2021 720.375 460.038 15.167 18.532 18.452 16.263 28.672 59.102 104.149
2020

Consolidado
Vencido

 Total A vencer 1 - 30 dias 31 - 60 dias 61 - 90 dias 91 - 120 dias 121 - 180 dias 181 - 360 dias 360 - 720 dias
2021 1.751.449 1.045.551 36.847 65.690 37.871 44.851 115.102 185.617 219.920
2020
6. Estoques Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Medicamentos 23.725 58.714
Descartáveis 11.462 19.043
Materiais especiais 9.535 14.102
Materiais de laboratório 890 4.204
Materiais de consumo em geral 1.508 12.229
Materiais de manutenção 463 3.438
Outros 3.482 11.052
 51.065 122.782
7. Transações com partes relacionadas Controladora

2021 2020

Empresas
Ativo não 
circulante

Passivo 
não circulante

Despesas 
operacionais

Ativo não 
circulante

Passivo 
não circulante

Despesas 
operacionais

Serviços compartilhados (a)
- - (62.151)

Outras operações (b)
2.531 - -

Diagno São Marcos - 6.434 -
- 9.556 -
- 2.937 -
- 22.350 -

Maxiclínicas e Diagnósticos - 12.377 -
Outros - 6.243 -
 2.531 59.897 (62.151)

Consolidado
2021 2020

Empresas
Ativo não 
circulante

Passivo 
circulante

Ativo 
não circulante

Despesas 
operacionais

Ativo não 
circulante

Passivo 
circulante

Ativo não 
circulante

Despesas 
operacionais

- 22.012 38.000 -
Serviços compartilhados (a)

- - 51.386 (152.817)
Outras operações (b)

- - 21.234 -
2.531 - - -

- - 9.556 -
- - 2.845 -

Maxiclínicas e Diagnósticos - - 12.522 -
Monte Tabor Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária 677 - - -
Aliança da Bahia Patrimonial - - 3.740 -
Outros 1.697 - - -
 4.905 22.012 139.283 (152.817)

pro rata temporis

8. Investimentos: 
Empresa 2020 Equivalência patrimonial Aquisição de Controle Dividendos Aumento de Capital/AFAC Outros 2021

70.627 - (17.657) - - 803.128
18.729 - (4.682) - - 293.177

Diagno SM (1.244) 214.591 (193.830) 22.316
7.123 6.438 172.032

Cárdio Pulmonar da Bahia 7.122 - - 224.550 (20.527) 343.717
17.557 - - - - 184.350
2.200 - - - 2.476 56.899

22.777 350.000 (4.485) 35.941 (126.578) 1.079.772
4.121 168.090 - 8.150 - 180.361

Outros (234) - - - - 4.307
148.778 518.090 (26.824) 489.670 (338.459) 3.140.059

Diagno SM

Cárdio Pulmonar da Bahia (a)
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Empresa 2020 Equivalência patrimonial Aquisição de Controle Dividendos Aumento de Capital/AFAC Outros 2021

Outros

Empresa 2020 Equivalência patrimonial Aquisição de Participação 2021
- 596 12.095 12.691
- 596 12.095 12.691

Empresa 2019 Equivalência patrimonial Outros Aumento de Capital/AFAC 2020
Cárdio Pulmonar da Bahia 

Resumo das informações das principais empresas controladas 2021 2020
Total 

(%)
Participação 
(%) Votante Ativo Passivo

Patrimônio 
líquido

Resultado 
operacional

Resultado 
do exercício

Resultado 
do exercício

Diagno São Marcos 100,00 100,00 217.283 194.690 2.593 (1.192) (1.244)
80,00 80,00 636.995 307.130 329.865 149.983 70.627
75,00 75,00 252.098 178.357 73.741 51.486 18.729

100,00 100,00 171.441 - 171.441 6.763 7.123
Cárdio Pulmonar da Bahia 100,00 100,00 421.612 79.793 341.819 29.396 14.944

75,00 75,00 138.300 61.853 76.447 34.723 17.557
51,00 51,00 31.801 4.354 27.447 4.807 2.200

100,00 100,00 515.374 362.899 152.475 64.084 22.777
100,00 100,00 78.905 26.037 52.868 5.475 4.121

Resumo das informações de empresas coligadas e controladas em conjunto
2021 2020

Total 
(%)

Participação 
(%) Votante Ativo Passivo

Patrimônio 
líquido

Resultado 
operacional

Resultado 
do exercício

Resultado 
do exercício

49,00 49,00 16.645 5.562 11.083 1.664 596
9. Imobilizado: Composição dos saldos

Controladora
Taxa de 2021 2020

Descrição depreciação Custo Depreciação acumulada Valor líquido Custo Depreciação acumulada Valor líquido
Máquinas e equipamentos hospitalares 86.532 (40.616) 45.916
Instrumentos cirúrgicos 3.991 (2.579) 1.412
Máquinas e equipamentos 90.804 (73.423) 17.381

44.031 (6.075) 37.956
Benfeitorias em bens de terceiros 186.727 (52.639) 134.088
Móveis e utensílios 23.570 (15.563) 8.007
Veículos 12.613 (6.101) 6.512
Instalações 39.775 (26.342) 13.433
Terrenos 30.597 - 30.597
Imobilizado em andamento 69.438 - 69.438
Outros 1.915 (128) 1.787
 589.993 (223.466) 366.527

Consolidado
Taxa de 2021 2020

Descrição depreciação Custo Depreciação acumulada Valor líquido Custo Depreciação acumulada Valor líquido
Máquinas e equipamentos hospitalares 292.092 (104.299) 187.793
Instrumentos cirúrgicos 25.555 (6.360) 19.195
Máquinas e equipamentos 194.989 (116.592) 78.397

174.627 (11.940) 162.687
Benfeitorias em imóveis próprios 6.829 (1.284) 5.545
Benfeitorias em bens de terceiros 383.506 (61.487) 322.019
Móveis e utensílios 74.000 (32.067) 41.933
Veículos 14.482 (7.230) 7.252
Instalações 53.651 (29.482) 24.169
Terrenos 46.743 - 46.743
Imobilizado em andamento 182.433 - 182.433
Outros 2.340 (210) 2.130
 1.451.247 (370.951) 1.080.296
Movimentação da Controladora
Descrição 2020 Adições Transferências 2021
Custo
Máquinas e equipamentos hospitalares 13.558 - 86.532
Instrumentos cirúrgicos 605 - 3.991
Máquinas e equipamentos 7.464 - 90.804

5 - 44.031
Benfeitorias em bens de terceiros 1.199 47.956 186.727
Móveis e utensílios 1.224 - 23.570
Veículos 230 - 12.613
Instalações 200 - 39.775
Terrenos - - 30.597
Imobilizado em andamento 49.150 (47.956) 69.438
Outros - - 1.915
 73.635 - 589.993
Depreciação
Máquinas e equipamentos hospitalares (15.034) - (40.616)
Instrumentos cirúrgicos (452) - (2.579)
Máquinas e equipamentos (9.053) - (73.423)

(1.772) - (6.075)
Benfeitorias em bens de terceiros (11.530) - (52.639)
Móveis e utensílios (2.978) - (15.563)
Veículos (2.443) - (6.101)
Instalações (3.960) - (26.342)
Outros (21) - (128)
 (47.243) (223.466)
Imobilizado líquido 26.392 - 366.527
Descrição 2019 Adições 2020
Custo
Máquinas e equipamentos hospitalares
Instrumentos cirúrgicos
Máquinas e equipamentos

Benfeitorias em bens de terceiros
Móveis e utensílios
Veículos
Instalações
Terrenos
Imobilizado em andamento
Outros
 
Depreciação
Máquinas e equipamentos hospitalares
Instrumentos cirúrgicos
Máquinas e equipamentos

Benfeitorias em bens de terceiros
Móveis e utensílios
Veículos
Instalações
Outros
 
Imobilizado líquido
Movimentação do Consolidado
Descrição 2020 Adições Transferências Combinação de negócios 2021
Custo
Máquinas e equipamentos hospitalares 66.064 22.663 31.194 292.092
Instrumentos cirúrgicos 5.458 - 10.335 25.555
Máquinas e equipamentos 22.143 (22.663) 17.153 194.989

9.553 - 13.159 174.627
Benfeitorias em bens próprios - (99.118) 269 6.829
Benfeitorias em bens de terceiros 14.835 193.082 16.912 383.506
Móveis e utensílios 5.299 - 11.844 74.000
Veículos 836 - 571 14.482
Instalações 2.055 - 1.012 53.651
Terrenos 4.055 - 200 46.743
Imobilizado em andamento 97.668 (93.964) 39.406 182.433
Outros 40 - 44 2.340
 228.006 - 142.099 1.451.247
Depreciação
Máquinas e equipamentos hospitalares (56.545) - (10.140) (104.299)
Instrumentos cirúrgicos (1.938) - (1.744) (6.360)
Máquinas e equipamentos (19.325) - (6.596) (116.592)

(4.729) - (702) (11.940)
Benfeitorias em bens próprios (1.100) - (184) (1.284)
Benfeitorias em bens de terceiros (17.533) - (810) (61.487)
Móveis e utensílios (8.974) - (4.056) (32.067)
Veículos (2.583) - (722) (7.230)
Instalações (6.105) - (268) (29.482)
Outros (31) - (15) (210)
 (118.863) - (25.237) (370.951)
Imobilizado líquido 109.143 - 116.862 1.080.296
Descrição 2019 Adições Combinação de negócios 2020
Custo
Máquinas e equipamentos hospitalares
Instrumentos cirúrgicos
Máquinas e equipamentos

Benfeitorias em bens próprios
Benfeitorias em bens de terceiros
Móveis e utensílios
Veículos
Instalações
Terrenos
Imobilizado em andamento
Outros
 

Descrição 2019 Adições Combinação de negócios 2020
Depreciação
Máquinas e equipamentos hospitalares
Instrumentos cirúrgicos
Máquinas e equipamentos

Benfeitorias em bens próprios
Benfeitorias em bens de terceiros
Móveis e utensílios
Veículos
Instalações
Outros
 
Imobilizado líquido

10. Intangível Taxa anual de Controladora Consolidado
 amortização 2021 2020 2021 2020

Softwares 3.924 9.756
Contratos de exclusividade - 3.274

Ágios (a)
LE Participações Societárias 108.408 108.408

335.883 335.883
- 509.363
- 223.079
- 146.894
- 160.139
- 926.268

Aquisição do Clivale - 40.786
Aquisição do Santa Emília - 127.493

- 299.990
Outros ágios - 9.620
 448.215 2.900.953

Redução ao valor recuperável

impairment
11. Direito de uso - arrendamento mercantil: 2021
Composição dos saldos Controladora Consolidado
Descrição Custo Amortização Líquido Custo Amortização Líquido
Máquinas e equipamentos hospitalares 68.020 (19.301) 48.719 68.020 (21.715) 46.305
Imóveis 171.923 (59.513) 112.410 590.597 (92.616) 497.981

239.943 (78.814) 161.129 658.617 (114.331) 544.286
2020

Controladora Consolidado
Descrição Custo Amortização Líquido Custo Amortização Líquido
Máquinas e equipamentos hospitalares
Imóveis

Movimentação da Controladora 31/12/2020 Adições Amortização 31/12/2021
Custo
Máquinas e equipamentos hospitalares - - 68.020
Imóveis 7.792
 7.792
Amortização
Máquinas e equipamentos hospitalares - (13.007) (19.301)
Imóveis - (22.967) (59.513)
 - (35.974) (78.814)
Direito de uso líquido 7.792 (35.974)
Movimentação do Consolidado 31/12/2020 Adições Amortização Adições oriundas de combinação de negócios 31/12/2021
Custo
Máquinas e equipamentos hospitalares - - - 68.020
Imóveis 39.302 - 57.185 590.597
 39.302 - 57.185 658.617
Amortização
Máquinas e equipamentos hospitalares - (15.407) - (21.715)
Imóveis - (41.095) - (92.616)
 - (56.502) - (114.331)
Direito de uso líquido 39.302 (56.502) 57.185

Principal 
(R$)

Data de 
início

Venci- Amort- Controladora Consolidado
Bancos Indexador Spread Moeda mento tização Garantias 2021 2020 2021 2020

CCB CDI Mensal
Alienação Fiduciária 

e Recebíveis - -
CCB Itaú (b) Bullet n/a - 20.471
Outros CDI/PRE/IPCA n/a n/a Mensal Recebíveis e aplicações - 138.024

Semestral n/a 765.044 765.044
Semestral n/a 986.969 986.969

CRI Cardio 
Pulmonar IPCA Mensal Alienação Fiduciária - -
 1.752.013 1.910.508
 Circulante 266.286 344.192
 Não circulante 1.485.727 1.566.316

Controladora Consolidado
Ano Valor Ano Valor

 
a) Controladora Consolidado

 2021 2020 2021 2020
4.770 18.295

956 3.098
24.841 42.305

15 8.268
IRPJ e CSLL 4.439 28.615
Outros 3.294 6.757

38.315 107.338
b) Tributos parcelados Controladora Consolidado
Tributos parcelados 2021 2020 2021 2020
INSS 884 2.432
ISS (a) 681 9.935

3.414 6.137
IRPJ/CSLL (a) - 6.460
Outros 613 12.435
 5.592 37.399
Circulante 1.102 9.869
Não circulante 4.490 27.530

14. Contas a pagar por aquisições Índice Controladora Consolidado
Aquisições de correção 2021 2020 2021 2020

CDI 36.039 36.039
SELIC 129.448 129.448

CDI 45.307 45.307
Cárdio Pulmonar CDI 18.569 18.569
Outras aquisições CDI 20.359 27.414

249.722 256.777
Circulante 108.121 110.146
Não circulante 141.601 146.631

não circulante possui o seguinte cronograma de vencimento:
Controladora Consolidado

Ano Valor Ano Valor
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15. Provisão para demandas judiciais e depósitos judiciais: 

Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020

 
Provisão para 
contingências

Depósitos 
judiciais

Provisão para 
contingências

Depósitos 
judiciais

Provisão para 
contingências

Depósitos 
judiciais

Provisão para 
contingências

Depósitos 
judiciais

Trabalhistas 2.284 (1.320) 10.948 (3.070)
Cíveis 11.078 (56) 13.176 (294)
Fiscais 9.525 (10.772) 51.712 (41.339)
 22.887 (12.148) 75.836 (44.703)

Controladora
2021 2020

Trabalhistas Cíveis Fiscais Total Total
Saldos no início do exercício 3.878 2.199 12.894 18.971
Adições, líquidas e reversões (1.667) 8.758 (4.052) 3.039
Atualizações monetárias 209 121 706 1.036
Pagamentos (136) - (23) (159)

Consolidado
 2021 2020
 Trabalhistas Cíveis Fiscais Total Total
Saldos no início do exercício 11.104 13.696 63.187
Adições, líquidas de reversões (29.611) 1.017 36.741 8.147
Atualizações monetárias 2.915 858 1.054 4.827
Pagamentos (1.038) - (84) (1.122)
Adições oriundas de combinações de negócios (*) 295 197 305 797

10.948 13.176 51.712 75.836

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Fiscais e previdenciárias (a) 75.819 75.953
Trabalhistas (b) 8.573 10.999
Cíveis (c) 68.674 81.145

153.066 168.097

16. Arrendamento mercantil: 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Valor nominal dos pagamentos futuros 278.366 1.444.154
Ajuste a valor presente (90.763) (846.852)
 187.603 597.302
Circulante 52.025 139.529
Não circulante 135.578 457.773

Controladora Consolidado
Ano Valor Ano Valor

44.647 86.968 
32.862 69.154 
26.342 65.110 
12.896 46.886
18.831 189.655 

 135.578 457.773
17. Patrimônio líquido: a) Capital social: 

Destinação do lucro e reservas: A 

Outros resultados abrangentes: No período foram reconhecidos como outros resultados abrangentes, os 
efeitos do hedge
18. Imposto de renda e contribuição social: 
compostas como segue:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Diferido
Imposto de renda (17.411) (106)
Contribuição social (6.268) (38)

(23.679) (144)
Corrente 
Imposto de renda (19.928) (99.139)
Contribuição social (7.636) (38.144)

(27.564) (137.283)
Despesa de imposto de renda e contribuição social (51.243) (137.427)

Controladora

Ativos 2019
Benefícios (passivos) 

adicionais registrados
Outros resultados 

abrangentes 2020
Benefícios (passivos) 

adicionais registrados
Outros resultados 

abrangentes 2021
(54) - (54)

Base Negativa (19) - (19)
Provisão para devedores duvidosos e glosas (8.179) - 36.947
Provisão para demandas judiciais 1.331 - 2.458
Outras provisões (1.273) - 354

12.231 - 26.797
8.297 - 23.546

Hedge (10.832) - -
1.502 - 90.029

Passivos
(22.840) - (105.582)

Hedge 10.832 (42.175) (31.343)
Ganho de aquisição em etapas 6.033 - (4.338)

(15.855) - (40.550)
Outras provisões (3.351) - (3.351)

(25.181) (42.175) (185.164)
(23.679) (42.175) (95.135)

Consolidado

2019

Benefícios 
(passivos) 
adicionais 

registrados

Outros 
resultados 

abrangentes
Combinação 
de negócios 2020

Benefícios 
(passivos) 
adicionais 

registrados

Outros 
resultados 

abrangentes
Combinação 
de negócios 2021

Ativos (passivos)
211 - 13.405 13.670

Base negativa 76 - 4.826 4.921
Provisão para devedores duvidosos e glosas 9.788 - 3.128 94.718

2.212 - 1.077 20.736
Outras provisões (1.080) - 320 712
Provisão honorários médicos - - - -

19.116 - 388 40.464
22.650 - 421 53.980

Hedge (10.832) - - -
42.141 - 23.565 229.201
(22.840) - - (105.582)

Hedge 10.832 (42.175) - (31.343)
Ganho de aquisição em etapas 6.033 - - (4.338)

(33.392) - (474) (76.179)
Outras provisões (2.808) - 7.962 (7.873)

(42.175) (42.175) 7.488 (225.315)
(34) - 31.053 35.229

Efeito patrimônio líquido - (42.175) - (31.343)
Ativo no balanço patrimonial 46.952 - - 139.467
Passivo no balanço patrimonial (31.910) - - (135.581)

apresentados a seguir:
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 275.422 400.318

93.643 136.108
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva

(50.585) (203)
Programa de alimentação do trabalhador - -
Doação - 317
Outros 8.185 1.205
Despesa na demonstração do resultado 51.243 137.427
Taxa efetiva 19% 34%
19. Receita líquida Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita bruta 1.549.037 4.279.837
Deduções da receita
Cancelamentos e abatimentos (97.773) (223.827)
Impostos incidentes sobre receitas (88.599) (241.497)

1.362.665 3.814.513
20. Custos dos serviços prestados Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Pessoal (377.675) (1.180.421)
Materiais e medicamentos (303.587) (946.986)
Serviços de terceiros (200.160) (601.662)
Depreciação e amortização (85.670) (182.559)
Aluguéis (2.171) (7.744)

(969.263) (2.919.372)

DIRETORIA
Maurício da Silva Lopes, Mauro Teixeira Sampaio, Otávio de Garcia Lazcano, 

Martha Maria Soares Savedra, Rodrigo Gavina da Cruz, Leandro Reis Tavares, Jamil Muanis Neto
CONTADOR

Nilo Cesar Braga de Almeida - 

21. Despesas administrativas Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Serviços compartilhados (62.151) (152.817) 
(26.498) (67.815)

(3.039) (8.147)
(91.688) (228.779)

22. Outras despesas operacionais, líquidas Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Viagens, transportes e hospedagens (2.882) (5.338)
Impostos, taxas e multas (5.919) (16.418)
Aluguel de equipamentos (3.009) (7.134)
Impressão, cartórios e postagens (1.703) (2.242)
Despesas com seguros - (2.733)
Despesa com consultoria (950) -
Outras despesas e receitas (a) (43.255) (40.580)

(57.718) (74.445)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

13.788 20.220
Valor justo dos derivativos (swaps) (10.411) (10.411)

(106.066) (120.995)
(1.500) (3.482)

Juros sobre o passivo de arrendamento mercantil (24.402) (66.689)
Outros 12.466 (4.412)

(116.125) (185.769)
61.928 68.539

(178.053) (254.308)
(116.125) (185.769)

O quadro a seguir apresenta a composição 

Controladora
Saldo contábil

Hierarquia de valor justo 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio do resultado 4.651
Títulos e valores mobiliários Valor justo por meio do resultado 337.476
Contas a receber Custo amortizado n/a 612.158
Depósitos judiciais Custo amortizado n/a 12.148
Derivativos Valor justo por meio de outros resultados abrangentes 106.649
 1.073.082
 Saldo contábil

Hierarquia de valor justo 2021 2020
Fornecedores Custo amortizado n/a 35.793
Salários, provisões e encargos sociais Custo amortizado n/a 37.999

Custo amortizado (a) 1.752.013
Contas a pagar por aquisição Custo amortizado n/a 249.722
Derivativos Valor justo por meio de outros resultados abrangentes -
 2.075.527

Consolidado
Saldo contábil

Hierarquia de valor justo 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio do resultado 26.642
Títulos e valores mobiliários Valor justo por meio do resultado 509.563
Contas a receber Custo amortizado n/a 1.447.180
Depósitos judiciais Custo amortizado n/a 44.703
Derivativos Valor justo por meio de outros resultados abrangentes 106.649
 2.134.737
 Saldo contábil

Hierarquia de valor justo 2021 2020
Fornecedores Custo amortizado n/a 161.088
Salários, provisões e encargos sociais Custo amortizado n/a 148.313

Custo amortizado (a) 1.910.508
Contas a pagar por aquisição Custo amortizado n/a 256.777
Derivativos Valor justo por meio de outros resultados abrangentes -
 
(a) A parcela da dívida contabilizada como hedge accounting ( ) é mensurada a custo amortizado por meio de outros resultados abrangentes e totalizou 

Valor justo hierárquico: 
cotado, conforme abaixo: 

: a mensuração do valor justo é derivada de técnicas de avaliação que incluem um ativo ou passivo 

24.2. Gestão de risco: 

a) Risco das taxas de juros: 

b) Risco de crédito

Risco de liquidez: Representa o risco 

Controladora - 2021

Até 6 meses De 6 meses a 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos Mais que 5 anos
Total dos passivos 

Fornecedores 35.793 - - - - 35.793
Salários e encargos trabalhistas 37.999 - - - - 37.999

143.446 129.427 266.015 890.881 646.292 2.076.061
Contas a pagar por aquisição 46.324 65.112 - 158.001 12.983 282.420

263.562 194.539 266.015 1.048.882 659.275 2.432.273
Controladora - 2020

Até 6 meses De 6 meses a 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos Mais que 5 anos
Total dos passivos 

Fornecedores
Salários e encargos trabalhistas

Contas a pagar por aquisição
Derivativos

Consolidado - 2021

Até 6 meses De 6 meses a 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos Mais que 5 anos
Total dos passivos 

Fornecedores 161.088 - - - - 161.088
Salários e encargos trabalhistas 148.312 - - - - 148.312

176.746 176.426 312.267 931.835 651.110 2.248.384
Contas a pagar por aquisição 46.671 66.879 1.814 162.028 12.983 290.375

532.817 243.305 314.081 1.093.863 664.093 2.848.159
Consolidado - 2020

Até 6 meses De 6 meses a 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos Mais que 5 anos
Total dos passivos 

Fornecedores
Salários e encargos trabalhistas

Contas a pagar por aquisição
Derivativos

d) Derivativos: swaps contabilizados de acordo com a contabilidade de hedges
swaps

swaps
designados para a estratégia de contabilidade de hedge

Descrição
 

hedge
Faixas de vencimento 

mês/ano
Valor referência 

(nocional)

Controladora e Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Valor justo
Swap (cambial)
Posição ativa 106.650 -
Posição passiva -
Posição ativo circulante 50.375
Posição ativo não circulante 56.274
Posição passivo circulante -

swaps) (10.411)
swaps) 79.981

25. Seguros

Tipo de cobertura Valor segurado
Risco Patrimonial 2.182.870
Responsabilidade Civil Administradores(D&O) 250.000
Responsabilidade Civil Geral 10.000
26. Eventos subsequentes: 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas do Hospital Esperança S.A. - 
Opinião: 

(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

Principais 
assuntos de auditoria: 

abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das 

medicamentos e materiais hospitalares, e o reconhecimento é efetuado com base nos serviços executados até à data do balanço, para os quais é necessário determinar de 

ao processo de reconhecimento de receita, incluindo as receitas a faturar e as estimativas relacionadas à mensuração das glosas, assim como o impacto que eventuais 

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros (i) o entendimento do ambiente de controles 

conhecimento da Companhia e da indústria na qual está inserida; (v) análise das premissas utilizadas para determinação dos percentuais de perda com glosas; (vi) recálculo 

a necessidade de reversão parcial de pro

consideramos que as políticas de reconhecimento de receitas e estimativas de perdas com glosas da Companhia adotadas pela diretoria, assim como as respectivas 

iu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros (i) análise das 

utilizadas pela Companhia, relacionadas à mensuração dos valores justos e alocações, na data da aquisição, aos ativos adquiridos e passivos assumidos; (iv) avaliação da 

negócios, que está consistente com a avaliação da diretoria, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Companhia nas combinações de negócios, assim como 
Impairment): 

incluindo o ágio, devem ser submetidos a testes de impairment

Nossos procedimentos de 

consideramos que os critérios e premissas de valor recuperável adotados pela diretoria, assim como as respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações 
Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes 

consolidadas e o relatório do auditor: 

individuais e consolidadas: 
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 

operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções 

Diogo Afonso da Silva

Continuação das Demonstrações Financeiras do Hospital Esperança S.A. - 

Folha de Pernambuco PUBLICIDADE LEGAL -  DIGITAL sexta-feira, Recife, 8 de abril de 2022
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