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Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da BDWPART Holding e Participações S.A.  
 ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da 
BDWPART Holding e Participações S.A. e sua controlada  ("Consolidado"), que compreendem o balanço 
patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BDWPART Holding e Participações S.A. e 
BDWPART Holding e Participações S.A. e sua controlada em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.  
 
Base para opinião 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". 
Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, 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 conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 

 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, 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 base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma 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 financeiras individuais e 

consolidadas, 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 às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e sua controlada. 

 
• 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 incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
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financeiras 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 Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. 

 
 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

 
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. 
 
Porto Alegre, 02 de abril de 2020 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Rafael Biedermann Mariante 
Contador CRC 1SP243373/0-O  
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Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018 Passivo Nota 2019 2018 2019 2018

(Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado)
(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a)) (Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Ativo circulante Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 - - 189 114 Fornecedores - - 2.343 2.660 
Conta as receber de clientes 5 - - 6.458 355 Empréstimos e financiamentos 9 - - 3.222 733 
Estoques 6 - - 1.435 589 Obrigações de arrendamento 10 - - 1.011 - 
Impostos a recuperar - - - 34 Obrigações sociais e trabalhistas 11 - - 1.055 514 
Adiantamento a fornecedores 3 - 87 254 Partes relacionadas 14 - 10 1.950 - 
Partes relacionadas 14 - - - 51 Impostos a pagar 12 1 - 779 317 
Outros ativos - 40 71 Outros passivos 13 - - 890 1.000 

Total do ativo circulante 3 - 8.209 1.468 1 10 11.250               5.224 

Ativo não-circulante
Investimentos 7 12.646               1.152 - - Passivo não-circulante
Imobilizado 8 - - 16.467               12.344               Empréstimos e financiamentos 9 - - 2.054 3.671 
Ativos de direito de uso 8 - - 3.012 - Obrigações de arrendamento 10 - - 2.001 - 
Intangível 8 - - 392 315 Tributos diferidos - - 127 8 

Partes Relacionadas 14 5.962 5.962 4.082 

12.646               1.152 19.871               12.659               
5.962 - 10.144 7.761 

Total do ativo não-circulante 12.646               1.152 19.871               12.659               
Total do passivo 5.963 10 21.394               12.985               

Patrimônio líquido 15
Capital social 6.337 2.086 6.337 2.086 
Ajustes de avaliação patrimonial - - - 
Lucros (prejuízos) acumulados 349 (944) 349 (944) 

6.686 1.142 6.686 1.142 

Total do patrimônio líquido 6.686 1.142 6.686 1.142 

Total do ativo 12.649               1.152 28.080               14.127               Total do passivo e patrimônio líquido 12.649               1.152 28.080               14.127               
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Controladora Consolidado

Nota 2019 2018 2019 2018
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Receita líquida 16 -                        -                        35.785               9.172                 
Custo dos serviços prestados 17 -                        -                        (19.038)              (6.428)                

Lucro bruto -                        -                        16.747               2.744                 

Despesas com vendas 17 -                        -                        (533)                  (227)                  
Despesas gerais e administrativas 17 (372)                  (10)                    (5.457)                (4.107)                
Participação no resultado de controladas 7 8.298                 (934)                  -                        -                        
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 17 -                        -                        (233)                  3                       

Lucro/Prejuízo operacional 7.926                 (944)                  10.524               (1.587)                

Receitas financeiras -                        -                        248                   16                     
Despesas financeiras (1)                      -                        (1.673)                (935)                  

Resultado financeiro, líquido 18 (1)                      -                        (1.425)                (919)                  

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social 7.925                 (944)                  9.099                 (2.506)                

Imposto de renda e contribuição social (corrente) -                        -                        (1.055)                (274)                  
Imposto de renda e contribuição social (diferido) -                        -                        (119)                  (8)                      

Lucro (prejuízo) do período 7.925                 (944)                  7.925                 (2.788)                

Lucro básico e diluído por ação atribuível aos acionistas da controladora
durante o período (expresso em R$ por ação) 0,20                  (0,07)                 
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Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Não auditado - (Não auditado - 

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Lucro (prejuízo) do período 7.925                 (944)                  7.925                 (944)                  
Outros componentes do resultado abrangente -                        -                        -                        -                        

Total do resultado abrangente 7.925                 (944)                  7.925                 (944)                  
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Atribuível aos acionistas da controladora

Nota Capital social

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial Reserva Legal
Lucro (prejuízo) 

do período Total

Em 1º de novembro de 2018 (não auditado) -                        -                        -                     -                        -                        

Aporte de capital 1(a) 2.086                    -                        -                     -                        2.086                    
Prejuízo do exercício -                        -                        -                     (944)                      (944)                      

Em 31 de dezembro de 2018 (não auditado) 2.086                    -                        -                     (944)                      1.142                    

Lucro do período -                             -                        -                     7.925                    7.925                    
Aporte de Capital 4.251                    -                        -                     -                             4.251                    
Destinação do lucro:

Constituição de reserva legal -                             -                        349                    (349)                      -                             
Constituição de reserva de lucros -                             -                        -                     -                             -                             
Distribuição de Lucros -                             -                        -                     (6.632)                  (6.632)                  

Em 31 de dezembrobro de 2019 6.337                    -                        349                    -                        6.686                    
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Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Não auditado - (Não auditado - 

Nota 1(a)) Nota 1(a))
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do período antes do imposto de renda 

e contribuição social 7.925                     (944)                       9.099                     (920)                       

Ajustes de:
Depreciação e amortização -                              -                              1.359                     460                        
Lucro na alienação de imobilizado -                              -                              201                        -                              
Participação nos (lucros) prejuízos de controladas (8.298)                    934                        -                              -                              
Despesa de juros e variação monetária -                              -                              789                        -                              

Redução (aumento) em ativos -                              -                              
Contas a receber de clientes -                              -                              (6.103)                    (685)                       
Estoques -                              -                              (846)                       (1.867)                    
Outros ativos (3)                           -                              232                        (333)                       -                              

(Aumento) redução em passivos -                              
Fornecedores -                              -                              (317)                       2.713                     
Obrigações de arrendamento -                              -                              (124)                       -                              
Obrigações sociais e trabalhistas -                              -                              254                        726                        
Outros passivos 1                             -                              412                        1.840                     

Caixa gerado pelas operações (375)                       (10)                         4.956                     1.934                     

Imposto de renda e contribuição social pagos -                              -                              (828)                       (131)                       
Juros pagos -                              -                              (130)                       -                              

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) operações (375)                       (10)                         3.998                     1.803                     

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento de capital em controlada (4.250)                    (2.086)                    -                              -                              
Partes relacionadas -                              -                              51                          (22)                         
Aquisição de imobilizado -                              -                              (5.529)                    (12.271)                 
Aquisição de intangível -                              -                              (159)                       (255)                       
Dividendos recebidos 1.054                     -                              -                              
Recebimento pela venda de imobilizado -                              -                              15                          -                              

Caixa líquido líquido utilizado nas atividades de investimento (3.196)                    (2.086)                    (5.622)                    (12.548)                 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralizaçao de capital, líquida 4.251                     2.086                     4.251                     3.889                     
Partes relacionadas (680)                       10                          (2.802)                    -                              
Pagamento de empréstimos bancários -                              -                              (452)                       -                              
Captação de empréstimos bancários -                              -                              702                        6.907                     

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 3.571                     2.096                     1.699                     10.796                   

Aumento de caixa e equivalente de caixa -                              -                              75                          51                          

Caixa e equivalentes de caixa no início do período -                              -                              114                        -                              
Caixa e equivalentes de caixa no final do período -                              -                              189                        51                          

Aumento de caixa e equivalente de caixa -                              -                              75                          51                          
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1 Contexto operacional 
 
A BDWPART Holding e Participações S.A. (“Companhia”), iniciou suas atividades em 1º de novembro de 
2018 com sede localizada em Porto Alegre – RS – Brasil. A Companhia tem como objeto social a 
participação e gestão societária, gestão de empresas do mesmo grupo e a gestão e administração de 
bens imóveis próprios.  
 
A Companhia possui uma controlada, o Hospital BDW S.A. (“Hospital” ou “Controlada”). Sediada em 
Porto Alegre, tem como objeto social a atividade de serviços hospitalares essencialmente cirúrgicos e de 
internação cirúrgica de diferentes especialidades em atendimento particular e de convênios 
credenciados, fornecendo horas de sala e o material necessário para a realização dos procedimentos. 
 
Conjuntamente, a Companhia e sua Controlada são denominadas de “Grupo BDW” ou “Grupo”. 
 
A emissão desta demonstração financeiras foi autorizada pela Diretoria Adminsitrativa da Companhia em 
02 de abril de 2020. 
 

(a) Constituição da Companhia e demais movimentações societárias 
realizadas junto aos acionistas não controladores 
 
A constituição da Companhia foi efetuada mediante ao aporte do investimento no Hospital BDW S.A. de 
propriedade, até 1º de novembro de 2018, dos acionistas pessoa física (conforme definidos na Nota 15), 
sendo o patrimônio líquido contábil utilizado na operação, no montante de R$ 2.086, integralizado como 
capital social nesta data. Os acionistas em 13 de dezembro de 2019 efetuaram mediante aporte o 
aumento do capital social no montante de R$ 4.251, elevando neste ato o seu valor a R$ 6.337.  
 

2 Resumo das principais políticas contábeis 
 

2.1 Base de preparação 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras considerando o custo histórico 
como base de valor e ajustada para refletir o custo atribuído do ativo imobilizado e propriedades para 
investimento mensuradas ao valor justo. 
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação 
de suas políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras estão divulgadas na Nota 3. 
 

(a) Informações financeiras individuais 
 
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são 
divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. 
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Nas demonstrações financeiras individuais as controladas são contabilizadas pelo método de 
equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais 
quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio 
líquido atribuível aos acionistas da controladora. 

 
(b) Informações financeiras consolidadas 

 
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs). 
 

2.2 Conversão de moeda estrangeira 
 

 (a) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

 As informações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda 
funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação da Companhia. 
 

  (b) Transações e saldos 
 

 As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são 
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de 
caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. As variações 
cambiais do custo amortizado são reconhecidas no resultado.  

  
2.3 Consolidação 

 
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das informações financeiras consolidadas. 

 
(a) Controladas 

 
 Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Companhia detém 

o controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido 
para a Companhia. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre as Companhias 
são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça 
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são 
alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia.  
 

(b) Transações com participações de  
não controladores 
 
O Grupo trata as transações com participações de não controladores como transações com proprietários 
de ativos do Grupo. Para as compras de participações de não controladores, a diferença entre qualquer 
contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é 
registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações de não 
controladores também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação 
patrimonial". 
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2.4 Caixa e equivalentes de caixa 
 

  Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de 
mudança de valor.  
 

2.5 Ativos financeiros 
 

2.5.1 Classificação 
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: 
 
. Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado). 
. Mensurados ao custo amortizado. 
 
A classificação depende do modelo de negócio da Companhia para gestão dos ativos financeiros e os 
termos contratuais dos fluxos de caixa. 
 

 Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado ou 
em outros resultados abrangentes. Para investimentos em instrumentos de dívida, isso dependerá do 
modelo do negócio no qual o investimento é mantido. Para investimentos em instrumentos patrimoniais 
que não são mantidos para negociação, isso dependerá da Companhia ter feito ou não a opção 
irrevogável, no reconhecimento inicial, por contabilizar o investimento patrimonial ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes. Quando aplicável, a Companhia reclassifica os investimentos em 
títulos de dívida somente quando o modelo de negócios para gestão de tais ativos é alterado. 

 
2.5.2 Reconhecimento e desreconhecimento 

 
 Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual 

a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos 
quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e a Companhia 
tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. 
 

2.5.3 Mensuração 
 
No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso 
de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação 
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado.  
 

2.5.4 Impairment 
 
A Companhia avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de 
dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A 
metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de 
crédito. Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme 
permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do 
reconhecimento inicial dos recebíveis.  
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2.5.5 Compensação de instrumentos financeiros 
 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente 
 

2.6  Contas a receber de clientes 
 

 As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso 
normal das atividades da Companhia.  A Companhia mantém as contas a receber de clientes com o 
objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é 
equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, 
estão apresentadas no ativo não circulante. 

 
2.7  Estoques 

 
 Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método 

de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos serviços prestados compreende 
a mão de obra direta, os materiais utilizados nos procedimentos, outros custos diretos e as respectivas 
despesas diretas de prestação de serviços. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado 
no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda. 

 
 

2.8  Ativo imobilizado 
 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico 
inclui os gastos diretamente atribuíveis à sua aquisição. O custo histórico também inclui os custos de 
financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são 
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, 
somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que 
possam ser mensurados com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em 
contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. A depreciação é calculada usando o método 
linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: 
 
 Anos  
   
Instalações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, benfeitorias  10  
Equipamentos de informática e rouparia 5  
 

 
 Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 

cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando 
o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de 
alienações são determinados pela comparação dos valores de venda com o seu valor contábil e são 
reconhecidos em "Outros ganhos (perdas), líquidos" na demonstração do resultado. 
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2.9  Ativo de direito de uso e obrigações  
de arrendamento 
 
Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos 
(um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo 
do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as 
despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de 
uso. Subsequentemente, o arrendatário reavalia o passivo do arrendamento na ocorrência de 
determinados eventos, por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos fluxos 
de pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice 
ou taxa usada para determinar tais pagamentos. Em geral, o arrendatário deve reconhecer o valor de 
remensuração do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. 
 

2.10  Ativo intangível 
 

  Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu 
reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, 
menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Os ativos intangíveis estão 
representados substancialmente por direitos de uso de softwares. A amortização de ativos intangíveis 
com vida útil definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente 
com a utilização do ativo intangível. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são 
mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo 
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.  

 
  A amortização é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais 

durante a vida útil estimada. A administração considera que a vida útil dos softwares é de 5 anos. 
 

2.11 Impairment de ativos não financeiros 
 

 Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma 
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o 
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu 
valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para 
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). 
Os ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente 
para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 
 

2.12 Fornecedores 
 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido 
no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 
não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.  
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2.13 Empréstimos e financiamentos 
 

 Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 

 transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os 

valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o 
método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos 
que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, 
necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda 
pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar 
em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são 
incorridos. 
 

2.14 Provisões 
 
Provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) em consequência de um evento passado; (ii) é provável que recursos econômicos sejam 
requeridos para liquidar a obrigação; e (iii) uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. 
 

2.15 Imposto de renda e contribuição social  
corrente e diferido 
 

 As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente 
e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na 
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou 
no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no 
resultado abrangente.  
 
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as 
entidades da Companhia atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as 
posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações 
em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando 
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.  
 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, 
no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos 
excedem o total devido na data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças 
entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas informações financeiras.  
 
Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do 
reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de 
negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo 
fiscal). O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção 
da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias 
possam ser usadas. 
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Os impostos de renda diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos 
investimentos em controladas, exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja 
controlado pela Companhia, e desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em 
um futuro previsível. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no 
balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos 
correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, 
impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são 
apresentados em separado, e não pelo líquido. Os prejuízos acumulados relacionados a esta são 
passíveis de compensação integral para fins de abatimento do saldo a pagar originado pelo resultado 
das operações originadas da revenda de produtos. 
 

2.16 Patrimônio líquido 
 
As ações do capital são classificadas no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para 
participações de não controladores também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta 
"Ajustes de avaliação patrimonial". 
 

2.17 Reconhecimento da receita de serviços 
 

 A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelos serviços no curso 
normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos.  A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e 
quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades, conforme descrição a 
seguir. 

 
 (a) Venda de serviços (Consolidado) 

 
  A receita é originada pela prestação de serviços decorrente de internações hospitalares concluídas, em 

andamento (receita em formação) e de centro cirúrgico no curso normal das atividades e é mensurada 
pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.  

 
  Esta é reconhecida quando (i) existe evidência objetiva de que a prestação de serviços foram transferidos 

ao comprador, (ii) é provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Companhia; (iii) 
que os custos relacionados podem ser estimados de maneira confiável; (iv) que não haja envolvimento 
contínuo com os produtos vendidos e (v) que o valor possa ser mensurado de maneira confiável.  

   
 (b) Receita financeira 

 
 A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência,  

usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado é 
calculada utilizando o método da taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como 
parte da receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de 
juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro exceto para ativos financeiros que, 
posteriormente, estejam sujeitos à perda de crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de 
crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da 
provisão para perdas). 
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 2.18 Arredondamento de valores 

 
 Todos os valores divulgados nas informações financeiras e notas foram arredondados com a 

aproximação de milhares de reais, salvo indicação contrária. 
 
 2.19 Normas novas vigentes a partir de 1º de janeiro de 2019 

 
A seguinte nova norma foi pelo CPC e está em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019: 
 
. CPC 06 (R2) - "Operações de Arrendamento Mercantil": com essa nova norma, os arrendatários 

passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado 
para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo 
ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos 
montantes.  

 
 Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas informações financeiras dos 

arrendadores ficam substancialmente mantidos. Em 1º de janeiro de 2019 a administração revisou os 
seus contratos de arrendamento, resultando na  necessidade de reconhecimento de 3 contratos de 
aluguel, onde foram apurados os seguintes efeitos registrados nas demonstrações financeiras 
intermediárias consolidadas condensadas: 

 
 .  Reconhecimento de uma obrigação de arrendamento, já descontada ao seu valor presente, no 

 montante de R$ 3.012, sendo R$ 4.213 relacionado às obrigações futuras e R$ 1.201 relacionado 
ao  desconto. 

 
 .  Reconhecimento de um ativo de direito de uso no montante de R$ 3.012. 
 
 Dentre as formas de adoção previstas na norma, a Companhia optou pela adoção do método 
 retrospectivo modificado, portanto, em consonância com os requerimentos do CPC 06(R2), não 
 reapresentou informações e saldos em base comparativa. Visto a adoção pelo método retrospectivo 
 modificado, a Companhia optou por adotar os seguintes expedientes práticos e isenções de 
 transição da norma, os quais estão abaixo detalhados: 
 
 .  A Companhia fez uso da percepção tardia, tal como ao determinar o prazo do 
  arrendamento, considerando extensões e renegociações ocorridas ao longo do contrato; e 
 
 .  A Companhia aplicou uma taxa de desconto única à carteira de arrendamentos com 
  características similares, considerando os prazos remanescentes dos contratos e a garantia 
  proporcionada pelos ativos. 
 
Não há outras normas que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as 
informações financeiras da Companhia. 
 

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
A preparação das informações financeiras requer o uso, pela administração da Companhia, de 
estimativas e premissas que afetam os saldos de ativos e de passivos e outras transações. As estimativas 
e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.  
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Como o julgamento da administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à 
probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.  
 
Além do atendimento às normas e regras contábeis vigentes, a administração entende que a adoção das 
estimativas contábeis críticas são essenciais para a produção da melhor informação possível sobre os 
resultados e condição patrimonial no encerramento de cada exercício, ainda que sobre estas, 
temporariamente, não se possa ter precisão, dado o caráter de subjetividade e complexidade envolvidos.  
 
A administração considera críticas as seguintes estimativas contábeis: 
 
.  Vida útil do ativo imobilizado 
.  Taxa de desconto para fins de determinação das obrigações de arrendamento 
 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
 

 
 
Os saldos em aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) de alta 
liquidez e com a finalidade de atendimento dos compromissos financeiros de curto prazo. 
 

5 Contas a receber de clientes 
 

 
 
A administração reconhece o montante considerado suficiente para as perdas esperadas no exercício e não 
foram identificas perdas a serem reconhecidas. 
 

Controladora Consolidado

          2019              2018           2019             2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Caixa e bancos conta movimento -                -                   3               48               
Aplicações financeiras -                -                   186           66               

-                -                   189           114             

Controladora Consolidado

          2019              2018           2019               2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Convênios -            -                4.315         340                
Cartões de crédito -            -                2.141         -                 
Particular -            -                2               15                  

-            -                6.458         355                
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6 Estoques 

 
 

7 Investimentos (Companhia) 
 

(a) Informações gerais  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladora Consolidado

          2019              2018           2019              2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Gases mediciais -            -               2               2                  
Materiais CME -            -               43             -               
Materiais e alimentos nutricionais -            -               13             54                
Material de expediente -            -               5               -               
Material de limpeza, consumo e reparo -            -               29             -               
Material hospitalar -            -               564           224              
Medicamentos -            -               204           82                
Órteses e próteses -            -               575           227              

-            -               1.435         589              

Hospital BDW S.A.

         2019             2018 
(Não auditado)

(Nota 1(a))

Total do ativo 28.077      14.137         
Total do passivo 15.431      12.985         
Total do patrimônio líquido 12.646      1.152           
Receita operacional líquida 35.786      -                  
Custos e despesas (24.891)     -                  
Resultado financeiro (1.424)       -                  
Imposto de renda e contribuição social (1.174)       -                  
Lucro do exercício 8.298        -                  

Participação (%) 100% 100%
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(b) Movimentação 
 

 
 
 
 

8 Imobilizado, intangível e ativos de 
direito de uso (consolidado) 
 
A movimentação do imobilizado, intangível e ativos de direito de uso está demonstrada abaixo: 
 

 
 
 
 
 

BDW 
Hospital S.A.

Em 1º de novembro de 2018 (Não auditado) (Nota 1(a)) -                      

Aporte de capital 2.086               
Participação no resultado de controladas (934)                

Em 31 de dezembro de 2018 1.152               

Aporte de capital 4.251               
Participação no resultado de controladas 8.298               
(-) Distribuição de lucros (1.055)              

Em 31 de dezembro de 2019 12.646             

Imobilizado

Benfeitorias em 
Préditos de 

Terceiros Instalações
Maquinas e 

Equipamentos Rouparias
Equipamentos 
de Informatica

Moveis e 
Utensilios Imobilizado total

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 (Não 
auditado)                    4.641                           7                    6.450                         -                         208                    1.038                    12.344 

Custo Total                    4.788                           8                    6.842                         -                         220                    1.095                    12.953 
Depreciação Acumulada                     (147)                         (1)                     (392)                         -                         (12)                       (57)                        (609)

Valor Residual                    4.641                           7                    6.450                         -                         208                    1.038                    12.344 

Aquisições                    1.116                         23                    4.169                         48                         38                       153                      5.547 
Alienações                     (134)                         -                         (14)                         -                           -                           -                          (148)
Depreciações                     (215)                         (1)                     (898)                         (6)                       (38)                     (118)                     (1.276)

Saldo em 31 de Dezembro de 2019                    5.408                         29                    9.707                         42                       208                    1.073                    16.467 

Custo Total                    5.767                         31                  10.996                         48                       257                    1.248                    18.348 
Depreciação Acumulada                     (359)                         (2)                  (1.290)                         (6)                       (49)                     (175)                     (1.881)

Valor Residual                    5.408                         29                    9.706                         42                       208                    1.073                    16.467 
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Conforme mencionado na Nota 2.19, em 1º de janeiro de 2019 a administração efetuou a análise e 
reconhecimento inicial dos seus arrendamentos, com o respectivo reconhecimento das obrigações 
decorrentes destes arrendamentos (Nota 10) e dos ativos de direito de uso. 
 
9 Empréstimos e financiamentos 

 
O cronograma de vencimento dos empréstimos e financiamentos esta apresentado abaixo: 
 

 
 

 

 Consolidado 

Imobilizado
Ativos de 

direito de uso Intangível

Em 31 de dezembro de 2018 (Não auditado) 12.344             -                  315                 
Adições 5.548               -                  159                 
Baixas (149)                -                  -                  
Adoção inicial do CPC 06 (R2) -                  3.099               -                  
Depreciação e amortização (1.276)              (87)                  (82)                  

Em 31 de dezembro de 2019 16.467             3.012               392                 

Controladora Consolidado

Taxas de captação           2019              2018           2019              2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

CDC 7,55% a.a. -                -                   1.327         1.470            
Capital de giro 13,90% a.a. - 15,66% a.a. -                -                   3.949         2.934            

-                -                   5.276         4.404            

Passivo circulante -                -                   3.222         733              
Passivo não-circulante -                -                   2.054         3.671            

-                -                   5.276         4.404            

Controladora Consolidado

          2019              2018           2019              2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Até um ano -                -                   3.222         733              
Entre dois e cinco anos -                -                   2.054         3.671            

-                -                   5.276         4.404            
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Os empréstimos bancários são garantidos por avalistas e estas operações não possuem cláusulas 
restritivas.  
  

10 Obrigações de arrendamento 
 
Conforme mencionado na Nota 2.19, em 1º de janeiro de 2019 a administração efetuou a análise e 
reconhecimento inicial dos seus arrendamentos, com o respectivo reconhecimento das obrigações 
decorrentes destes arrendamentos e dos ativos de direito de uso (Nota 8). Como consequência, a 
administração reconheceu um passivo, já descontado a valor presente pela taxa de 1,057% ao mês, de 
R$ 3.012. A respectiva taxa de desconto corresponde à média ponderada dos empréstimos e 
financiamentos mantidos captados pelo Grupo BDW. Em 31 de dezembro de 2019, o total da despesa 
financeira relacionada a realização do ajuste a valor presente foi de R$ 37. 
 

 
 
 
 
 

Consolidado

Saldo Inicial Adições Pagamentos
Variação 
Cambial Total

(Não auditado)
(Nota 1(a))

CDC 1.470              102                 (306)                61                   1.327              
Capital de giro 2.934              1.169              (154)                -                     3.949              

Total 4.404              1.271              (460)                61                   5.276              

Controladora Consolidado

          2019              2018           2019              2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Passivo circulante -                -                   
Obrigações de de Arrendamento 1.420         
(-)Juros Sobre Obrigações de Arrendamento -                -                   (409)          

1.011         

Passivo não-circulante
Obrigações de de Arrendamento 2793
(-)Juros Sobre Obrigações de Arrendamento -                -                   (792)          -                   

-                -                   2.001         -                   

-                -                   3.012         -                   
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11 Obrigações sociais e trabalhistas 

 
12 Impostos a pagar 

 
 
13 Outros passivos 

 

 
 
(a) Refere-se a empréstimo com terceiros com liquidação prevista para ocorrer até o exercício a findar 

em 30 de junho de 2020. 

Controladora Consolidado

           2019               2018            2019               2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

FGTS a recolher 54              43                 
INSS a recolher -                 -                    176            157               
Provisão para 13º salário -                 -                    -                 -                    
Provisão para férias -                 -                    134            114               
Salários a pagar -                 -                    365            198               
Participação no resultado a pagar 324            
Outras obrigações -                 -                    2                2                   

-                 -                    1.055         514               

Controladora Consolidado

          2019              2018           2019              2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

COFINS -                -                   222           60                
IRPJ e CSLL -                -                   287           144              
ISSQN -                -                   150           42                
PIS -                -                   48             13                
Outros impostos a pagar 1               -                   72             58                

1               -                   779           317              

Controladora Consolidado

          2019              2018           2019              2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Ricardo Dorneles (a) -                -                   637           1.000            
Adiantamento de clientes -                -                   98             -                   
Outros passivos -                -                   155           -                   

-                -                   890           1.000            
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14 Partes relacionadas 
 

(a) Remuneração do pessoal-chave da administração 
 
O pessoal-chave da administração inclui os quotistas e diretores. No decorrer do período findo em 31 de 
dezembro de 2019, a remuneração paga ao pessoal-chave da administração (composta por honorários, 
salários e outros benefícios de curto prazo) foi de R$ 162 (31 de dezembro de 2018 – R$ 67). 
 

(b) Saldos e transações 
 
As transações efetuadas junto a partes relacionadas correspondem, substancialmente, a adiantamentos 
para futuro aumento de capital e empréstimos. Não foram efetuadas transações significativas entre a 
controladora e sua controlada que afetassem o resultado do exercício.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladora Consolidado

          2019              2018           2019              2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))
Ativo

Charles André Berres -                -                   -                17                
Luís Felipe Ducati -                -                   -                17                
Rodrigo Wobeto -                -                   -                17                

-                -                   -                51                

Passivo Circulante
Charles André Berres (650)          
Luís Felipe Ducati -                   (650)          
Rodrigo Wobeto (650)          
Hospital BDW S.A. -                (10)               -                -                   

-                (10)               (1.950)        -                   

Passivo não Circulante
Charles André Berres (1.988)        (1.988)        (1.361)           
Luís Felipe Ducati (1.987)        -                   (1.987)        (1.361)           
Rodrigo Wobeto (1.987)        (1.987)        (1.360)           

(5.962)        -                   (5.962)        (4.082)           

(5.962)        (10)               (7.912)        (4.031)           
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15  Patrimônio líquido 
 

 Capital social 
 
O capital social subscrito e integralizado é de R$ 6.337 e dividido em 39.300.000 ações: 
 

 
16 Receita líquida 

 
 A reconciliação da receita líquida é como segue: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quantidade
de ações  % 

Charles André Berres 13.100.000       33,33%
Luís Felipe Ducati 13.100.000       33,33%
Rodrigo Wobeto 13.100.000       33,33%

39.300.000       100,00%

Controladora Consolidado

            2019              2018             2019             2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Procedimentos hospitalares -                  -                   34.143         9.372           
Procedimentos hospitalares em formação -                  -                   3.794           340             
ISSQN -                  -                   (762)            (191)            
PIS -                  -                   (247)            (62)              
COFINS -                  -                   (1.143)          (287)            

-                  -                   35.785         9.172           
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17 Custos e despesas por natureza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladora Consolidado Consolidado

 31 de 
dezembro de 

2019 

 31 de 
dezembro de 

2018 

 31 de 
dezembro de 

2019 

 31 de 
dezembro de 

2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1(a)) (Nota 1(a)) (Nota 1(a))

Consumo de materiais -                       -                         9.178                2.371                
Despesas com pessoal -                       -                         8.308                3.464                
Serviços de terceiros 224                   10                      3.242                2.416                
Depreciação e amortização -                       -                         1.444                639                   
Aluguéis 1                       -                         361                   469                   
Energia elétrica -                       -                         376                   132                   
Manutenção, conservação e segurança 10                     -                         247                   87                     
Perda (ganho) na alienação do ativo imobilizado -                       -                         134                   -                       
Propaganda e publicidade 60                     -                         321                   167                   
Alimentação -                       -                         366                   212                   
Comissões -                       -                         154                   20                     
Alimentação do paciente -                       -                         145                   186                   

IPTU -                       -                         254                   -                       
Seguros -                       -                         93                     57                     
Transportes -                       -                         67                     48                     
Assistência técnica -                       -                         83                     21                     
Eventos, congressos e educaçao 3                       -                         136                   209                   
Internet e TV 7                       -                         60                     18                     
Comunicação -                       -                         43                     28                     
Viagens e estadias 34                     -                         58                     48                     
Material de expediente 1                       -                         26                     69                     
Entidades de classe -                       -                         5                       3                       
Outras despesas (receitas) operacionais 32                     -                         160                   95                     

372                   10                      25.261              10.759              

Custo dos serviços prestados -                       -                         19.038              6.428                
Despesas com vendas -                       -                         533                   227                   
Despesas gerais e administrativas 372                   10                      5.457                4.107                
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas -                       -                         233                   (3)                     

372                   10                      25.261              10.759              
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18 Resultado financeiro 

 
 

19 Seguros (Não auditado) 
  

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros por montantes suficientes para o 
reembolso no caso de eventuais sinistros, de acordo com a natureza de sua atividade. A política de 
contratação de seguros de bens do ativo imobilizado e estoques leva em consideração fatores como a 
estrutura física dos locais de risco, histórico de sinistros, medidas protecionais e sua distribuição 
geográfica. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentava o montante segurado de R$ 43.300. 
 

20 Eventos Subsequentes 
  

Em 10 de janeiro de 2020 a Companhia celebrou um contrato de investimento com a Goethe Fundo De 
Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”). Nesta data o Fundo realizou a subscrição e 
integralização de 4.604.523 (quatro milhões, seiscentas e quatro mil, quinhentas e vinte e três) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, totalizando o valor de R$ 41.950 
mil, equivalentes a 10,4876% do capital social da Companhia. Desse montante, R$ 742 mil será alocado 
na conta de capital social e R$ 41.208 mil será alocado na conta de reserva de capital. Em decorrência 
desta transação, a composição acionária da Companhia será a seguinte: 
 
 
 
 

Controladora Consolidado

            2019              2018             2019             2018 
(Não auditado) (Não auditado)

(Nota 1 (a)) (Nota 1 (a))

Receitas financeiras -                  
Variação cambial ativa -                  -                   233             -                  
Receita de aplicações financeiras -                  -                   3                 8                 
Descontos Obtidos -                   6                 6                 
Juros auferidos -                  -                   6                 2                 

-                  -                   248             16               

Despesas financeiras
Tarifas cartões de crédito/débito -                  -                   (529)            (228)            
Juros bancários -                  -                   (174)            (47)              
Variação cambial passiva -                  -                   (296)            (13)              
Juros sobre empréstimos e financiamentos -                  -                   (558)            (523)            
Amortização das obrigações de arrendamento -                  -                   (37)              -                  
Descontos concedidos -                  -                   (11)              -                  
Despesas bancárias (1)                -                   (29)              (23)              
Outras despesas financeiras -                  -                   (39)              (101)            

(1)                -                   (1.673)          (935)            

Resultado financeiro, líquido (1)                -                   (1.425)          (919)            
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Acionistas Número de 
Ações %  

Berres  13.100.000 29,837 
Ducati 13.100.000 29,837 
Wobeto 13.100.000 29,837 
Investidor 4.604.523 10,488 

TOTAL 43.904.523 100% 
   
Na data de emissão das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, os atos societários que documentam a transação encontram-se emitidos e registrados nos órgãos 
públicos competentes. 
 

*          *          *
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