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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 2021 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 suas controladas  ("Consolidado"), que compreendem o balanço 
patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 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 as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
 
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 suas controladas em 31 de dezembro de 2021, 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 e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB).  
 
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 suas controladas, 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. 
 
Outros assuntos 
 
Demonstrações do Valor Adicionado 
 
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de  
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auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa 
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
 
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 com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), 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 suas controladas 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. 
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• 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 suas controladas. 

 
• 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 
financeiras individuais e consolidadas 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 e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 
 
Porto Alegre, 31 de março de 2022 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
 
Marcelo de Souza Prado Nicolau 
Contador CRC 1SP255758/O-9 
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1 Informações Gerais  
 
1.1 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 duas controladas, o Hospital BDW POA Ltda. (“Hospital POA” ou “Controlada I”). 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. 
 
Hospital BDW SP Ltda. (“Hospital SP” ou “Controlada II”). Sediada em São Paulo, constituída 2020 e que encontra-se em 
reformas para a adequação de seu espaço para os serviços objeto de sua atividade. Terá 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 suas Controladas são denominadas de “Grupo BDW” ou “Grupo”. 
 
A emissão desta demonstração financeira foi autorizada pela Diretoria Administrativa da Companhia em 31 de março de 
2022. 
  

(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 POA Ltda. 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.  
  
Em 10 de janeiro de 2020 a Companhia celebrou um contrato de investimento com a Pacasmayo 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 foram alocados na conta de capital social e R$ 41.208 mil foram alocados na conta de reserva de 
capital. Em decorrência desta transação o capital social passou a ser R$ 7.079 e a composição acionária da Companhia 
passou a ser: 
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1.1 Efeitos da pandemia provocada pelo COVID-19 
 
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus 
(COVID-19) que afetou o Brasil e diversos países no mundo em 2020 e 2021 e continua afetando em 2022, trazendo riscos 
saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia informa que vem tomando as medidas preventivas e de 
mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais, visando minimizar, 
ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos nossos colaboradores, familiares, 
parceiros e comunidades, e continuidade das operações e dos negócios. 

(a) Atividade produtiva 
Os impactos gerados pela COVID-19 influenciaram de forma pouco significativa a capacidade produtiva, sendo isso em 
virtude de adequações aos protocolos de prevenção. Tendo em vista que os casos da COVID-19 surgiram após o primeiro 
trimestre, tivemos a oportunidade de nos preparamos para gerar o menor impacto possível no restante do ano. 
 

(b) Receita Operacional 
As vendas de serviços tendem a aumentar no próximo ano em virtude de aumento das demandas e no aumento da área 
instalada.  
 

(c) Custos e despesas operacionais 
Os custos e despesas operacionais também foram influenciados pela pandemia, principalmente em sua cadeia de 
suprimentos. A administração avalia que poderá haver custos incrementais no decorrer dos próximos períodos devido aos 
problemas gerados pela Covid-19, no entanto, esses efeitos ainda não foram sentidos dentro do exercício de 2021. 
 

(d) Fluxos de caixa financeiro 
A Companhia reorganizou a capacidade de fluxo de caixa próprio, sempre honrando os pagamentos programados. A 
administração optou pela não prorrogação de prazo de vencimento de empréstimos e financiamentos, que foi 
disponibilizada por algumas instituições financeiras pois não viu a necessidade e sem impactos no seu fluxo de 
pagamentos. 
 

(e) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros e perdas de crédito não esperadas 
A administração não identificou a necessidade de redução ao valor recuperável dos seus ativos não financeiros no decorrer 
dos períodos subsequentes e para o exercício a findar em 31 de dezembro de 2021. 
 

(f) Cláusulas restritivas (covenants financeiros) 
Não houve quebra de quaisquer cláusulas restritivas. 
 

(g) Ativos fiscais diferidos e provisões para contingências 
Até o momento, não ocorreram contingências decorrentes dos efeitos da pandemia da Covid-19 e não há expectativas 
que ocorram. 
 
Por fim, informamos que Porto Alegre adotou restrições para funcionamento de estabelecimentos a partir do dia 17 de 
março de 2020, o que resultou em uma redução de cirurgias para o período de março e abril, os quais foram retomados 
gradativamente em maio e meses subsequentes. Até o presente momento, não tivemos impactos em nossas operações 
por conta do COVID-19. Entretanto, considerando que estamos expostos a riscos operacionais decorrentes da saúde de 
nossos colaboradores e terceiros, bem como estamos sujeitos a eventuais restrições legais que possam ser impostas 
como decorrência do COVID-19, não é possível assegurar que não seremos impactados em nossas operações ou se 
nosso resultado será afetado por reflexos futuros que a nova pandemia poderá provocar. 
 

1.2 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 as normas internacionais de relatório 
financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board  
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(IASB)) , e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na 
Nota 2. 
 

 As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de 
ativos financeiros disponíveis para venda, outros ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é 
ajustado para refletir a mensuração 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 das políticas contábeis da 
Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2.13. 
 

(a) Demonstrações financeiras individuais 
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas também estão em conformidade com as normas 
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB)). Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as 
demonstrações financeiras consolidadas.  
 

(b) Demonstrações 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 (CPC) 
e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB)). 
 

1.3 Consolidação 
A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos 
a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da 
investida.  
 

(a) Controladas 

Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém o controle. As 
controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo. A consolidação é 
interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle. 
 
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de controladas em 
uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. O Grupo 
reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da 
participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não 
controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no 
resultado do exercício conforme incorridos. 
 
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo 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 pelo Grupo. 
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Em 31 de dezembro, a Companhia procedeu com a consolidação da controlada abaixo: 
 

 
 
 

2 Sumário das principais práticas contábeis 
 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 

 

 

2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Companhia atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de 
apresentação do Grupo. 

  
2.2 Caixa e equivalentes de caixa 

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

2.3 Ativos financeiros 
 

2.3.1 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. 
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2.3.2 Reconhecimento e mensuração 
 
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. 
 
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.  

 
2.3.3 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.  

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. 

2.3.4  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. 

2.4 Contas a receber  
 
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. 

2.5 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.  
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2.6 Imobilizado  

 
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer 
perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o 
ativo para o uso pretendido pela administração, excluindo custos de financiamentos. Os valores residuais, a vida útil e os 
métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança 
significativa desde a última data de balanço. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. A depreciação dos ativos 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, instrumentos cirúrgicos 10 

Equipamentos de informática  5 

Benfeitorias em imóveis de terceiros  4 

 
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. 

2.7 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. 
 

2.8 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. 
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2.9 Empréstimos e financiamentos e debêntures 
 
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. 
 

 Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo 
amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente patrimonial de um instrumento financeiro 
composto não é remensurado após o seu reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expirado. 
 

 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. 
  

2.10 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. 

 
2.11 Imposto de renda e contribuição social diferidos 

 
 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. 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 demonstrações 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.  
 
 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. 
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2.12 Reconhecimento da receita 
 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços 
no curso normal das atividades da Companhia e sua controlada. A receita é apresentada líquida dos impostos, das 
devoluções, dos abatimentos e dos descontos concedidos. O reconhecimento da receita ocorre quando da efetuação da 
prestação de serviços e uso de suas instalações para procedimentos cirúrgicos. 

(a) Venda de serviços 
 

                          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 foi transferida 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 de juros 
efetivos.  

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). 

 
2.13 Estimativas contábeis e julgamentos 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.  

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 as seguintes estimativas contábeis: 

.  Vida útil do ativo imobilizado 

A capacidade de recuperação dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada sempre que eventos 
ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos pode não ser recuperável 
com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido 
é ajustado e sua vida útil readequada para novos patamares.  
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.  Taxa de desconto para fins de determinação das obrigações de arrendamento 7,99% a.a baseado nas estimativas que 
a companhia projeta para os próximos exercícios. 

 
2.14 Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 

 
(a) Contexto geral 

 
A Administração tem a responsabilidade global de determinar os objetivos e políticas de gestão de risco da Companhia e 
suas controladas. O objetivo geral é estabelecer políticas que visam reduzir o risco ao máximo, sem afetar 
indevidamente a competitividade e flexibilidade da Companhia. A Companhia mantém operações com instrumentos 
financeiros cujos riscos são administrados por meio de estratégias de posições financeiras e sistemas de limites de 
exposição, todas as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade. 
 

 Os saldos de instrumentos financeiros estão classificados conforme abaixo: 
 
             

 
 
 Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da Companhia, seus 

objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a partir de 
períodos anteriores, a menos que especificado o contrário nesta nota. 

 
 A Companhia está exposta, em virtude de suas operações, aos seguintes riscos financeiros: 
 

 Risco de taxas de câmbio 
 Risco de taxas de juros 
 Risco de crédito 
 Risco de liquidez 
 Risco de capital 

 
 Em suas atividades a Companhia está sujeita a riscos de mercado relacionados à variação cambial do dólar americano.  
 

(b) Risco cambial 
 

A Companhia está exposta ao risco cambial decorrente de transações em dólar americano. O risco cambial decorre de 
compras de equipamentos importados, onde a administração monitora a oscilação da moeda e está apta a agir em caso 
de grandes variações. 
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Em 31 de dezembro, as operações vinculadas a moedas estrangeiras, apresentadas em reais, estavam compostas 
conforme demonstrado abaixo: 
 

 
 

(c) Risco de taxas de juros 
 
 Decorre da possibilidade da Companhia incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros 

incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando a redução desse risco, a Companhia busca diversificar a 
captação de recursos em longo prazo, com taxas prefixadas ou pós-fixadas lastreadas em CDI, de forma que quaisquer 
resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram em nenhum impacto significativo. Em 31 de 
dezembro, as operações vinculadas a taxas de juros, apresentadas eram: 

               

 
 

(d) Risco de crédito 
 
 O risco de crédito é o risco de perda financeira caso o cliente ou contraparte de um instrumento financeiro deixar de 

cumprir suas obrigações contratuais. A Companhia está exposta, principalmente, ao risco de crédito advindo de vendas 
a crédito. A política implementada, em nível local, é avaliar o risco de crédito de novos clientes antes de realizar 
contratos. Essas avaliações de crédito são consideradas pelas práticas comerciais locais. Não foi considerada 
necessária a exigência de garantias reais em relação às vendas a crédito. A administração entende que o risco de 
crédito é baixo devido ao fato de que a maioria das vendas são realizadas mediante a cartão de crédito. A posição dos 
créditos vencidos está apresentada na Nota 5. 

 
(e) Risco de liquidez 

 
 O risco de liquidez representa o risco de a Companhia e suas controladas em enfrentar dificuldades para cumprir suas 

obrigações relacionadas aos passivos financeiros. O risco de liquidez é monitorado através de constantes atualizações 
do fluxo de caixa, mantendo os investimentos e caixa prontamente conversíveis para atender suas obrigações e 
compromissos e, também se antecipando para futuras necessidades de caixa.  
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 A administração considera que os passivos provenientes de empréstimos estão adequadamente distribuídos até o 
vencimento das operações. Os valores de capital de giro, cujos vencimentos são de curto prazo, deverão ser renovados, 
já que as linhas de crédito da empresa junto ao mercado financeiro dão suporte para tal renovação. 

 
 Em relação aos fornecedores, cujos principais são os fornecedores de materiais médicos, o prazo para pagamento é de 

até 120 dias.  
 
 As informações de intervalo dos vencimentos dos principais passivos financeiros (valores não descontados – fluxo 

nominal futuro) estão apresentadas a seguir: 
 
   
 

               

 
  
 
  

(f) Risco de capital 
 
Os objetivos da Companhia, ao realizar a manutenção do capital, são: 
 
 Salvaguardar a capacidade da entidade de manter sua continuidade operacional, para que possa seguir 

proporcionando retornos aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas; e 
 

 Proporcionar retorno adequado aos acionistas ao estipular os preços de serviços proporcionalmente ao nível de 
risco. 

 
A Companhia define o valor de capital que necessita proporcionalmente ao risco. A Companhia gera sua estrutura de 
capital e faz ajustes em função das mudanças nas condições econômicas e nas características de risco dos ativos 
subjacentes. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia poderá ajustar o valor dos dividendos pagos 
aos acionistas, retornar capital aos acionistas, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir a dívida. A Companhia 
monitora a relação entre a dívida e o capital ajustado. Tal índice é calculado como capital ajustado de dívida líquida, 
conforme definido acima. A dívida líquida é calculada como total da dívida (conforme apresentado na demonstração do 
balanço patrimonial menos disponibilidades). 
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Índice de alavancagem financeira - %                         (1,37)                           4,44                      (1,86)                         4,00 
 
 

2.15 Estimativa de valor justo 
 

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, 
estejam com seus valores justos. 
 
O valor justo dos empréstimos é igual ao seu valor contábil, uma vez que o impacto do desconto não é significativo. 
 
A tabela abaixo classifica os ativos e passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os 
diferentes níveis foram definidos como segue: 
 
 Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.  

 
 Nível 2 - informações, além dos preços cotados incluídos no nível 1, que são observáveis pelo mercado para o 

ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços).  
 

 Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou 
seja, premissas não observáveis). 

 
 A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos consolidados da Companhia mensurados ao valor justo em 31 de 

dezembro de 2021: 
              Consolidado          Nível 1  Nível 2  Nível 3  Saldo total         

Ativo        
Caixa e equivalentes de caixa   48.477    48.477 

        
Total do ativo   48.477    48.477 

        
Passivo        

Empréstimos e financiamentos   61.622    61.622 
        

Total do passivo   61.622    61.622 
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 A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos consolidados da Companhia mensurados ao valor justo em 31 de 
dezembro de 2020: 

 
             Consolidado         

 Nível 1  Nível 2  Nível 3  Saldo total         
Ativo        

Caixa e equivalentes de caixa   43.188    43.188 
        

Total do ativo   43.188    43.188 
        

Passivo        
Empréstimos e financiamentos   14.857    14.857 

        
Total do passivo   14.857    14.857 

 
 

 

 

3 Caixa e equivalentes de caixa 

 
 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo da Companhia. As 
aplicações financeiras apresentam liquidez diária (sendo o seu rendimento médio entre 101% a 153% do CDI), podendo 
ser resgatadas a qualquer momento, sem perdas para a Companhia, independente do vencimento dos títulos.  
 
 
 

4 Contas a receber 

            
 
As contas a receber correspondem aos serviços normais da atividade da Companhia. O prazo médio de recebimento 
para os serviços é de 60 dias. Os valores registrados como contas a receber estão livres de qualquer ônus, avais e/ou 
garantias. O maior volume de vendas da Companhia é através de convênios e cartões de crédito, minimizando, assim,  
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eventuais perdas por inadimplência. Periodicamente, o saldo é revisado e nos casos onde se espera o não recebimento, 
são registradas as perdas. 

 
 
 
 

5 Estoques 
 

 
 
 
A administração reconhece o montante considerado suficiente para as perdas esperadas no exercício e não 
foram identificas perdas a serem reconhecidas. Não há provisão para obsolescência devido ao 
acompanhamento rígido de vencimento e por inventários mensais. 
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6 Impostos a recuperar 

            
 
 
7 Impostos a recolher  
 

             
 
 
8 Outros ativos 
 

  
 
O valor existente na conta de adiantamento a fornecedores refere-se a pagamentos realizados para aquisição de 
materiais da reforma em andamento do Hospital BDW SP Ltda. 
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9 Imposto de renda e contribuição social diferidos  
 
 No Brasil os impostos sobre a renda incluem o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), que representa 

um imposto adicional.  As alíquotas oficiais para imposto de renda e contribuição social aplicáveis são de 25% e de 9%, 
respectivamente, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020.  

 
 Apresentamos abaixo os saldos de ativo e passivo diferidos para 31 de dezembro de 2021 e 2020: 
 

 
 
 

10 Investimentos 

 Informações sobre investimentos 

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Companhia e suas controladas a 
seguir relacionadas: 

 Percentual de participação 
   

 
2021 2020 

   
Hospital BDW POA Ltda. (i) 100,00% 100,00% 

Hospital BDW SP Ltda. (ii) 100,00% 100,00% 

 

(i) O Hospital BDW POA Ltda (Hospital POA). é uma empresa com sede em Porto Alegre, estado do Rio 
Grande do Sul, constituída em 2017 a qual foi integralizado suas quotas pelos seus proprietários na 
Compahia em novembro de 2018. Suas atividades consistem na prestação 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. 

(ii) O Hospital BDW SP Ltda (Hospital SP). é uma empresa com sede em São Paulo, estado de São Paulo, 
constituída em 2020 e que encontra-se em reformas para adaptação de seu espaço físico aos serviços que 
serão prestados. As suas atividades consistirão na prestação 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. 

  



BDWPART Holding e Participações S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras 
em 31 de dezembro de 2021 
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma 

 

24 de 33 

Montante das controladas 

 

O montante dos principais saldos das demonstrações financeiras dessas controladas encontra-se 
demonstrado como segue: 

 

 

 
 

Em 2021 a controladora realizou a integralização total do capital social na sua controlada Hospital BDW SP 
no montante de R$ 38.569 totalizando assim o montante de R$ 40.000 de capital social.  
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11 Imobilizado 

                      

 
 

(i) Revisão e ajuste da vida útil estimada 
 
A Companhia, anualmente, revisa a vida útil econômica estimada dos bens do ativo imobilizado para fins de 
cálculo de depreciação, bem como para determinar o valor residual dos itens do imobilizado. 
 
 

12 Intangível 
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13 Ativos de direito de uso 
 

  
 

14 Fornecedores 
 

 
 

O valor existente na conta de adiantamento a fornecedores refere-se a pagamentos realizados para aquisição de materiais 
da reforma em andamento do Hospital BDW SP Ltda. 
 

15 Empréstimos e financiamentos e debêntures  
 

(a) Saldos 
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O cronograma de pagamento da parcela de longo prazo dos empréstimos e financiamentos é o seguinte: 
 

 
 
Os empréstimos bancários são garantidos por avalistas e estas operações não possuem cláusulas restritivas. 
 
Em 24 de junho de 2021 foi celebrado junto ao Banco Itaú S/A o Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura 
da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia 
adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos, em série única, da BDWPART Holding e 
Participações S.A. no valor de R$ 50.000. 
 
Conforme cláusula 6.2 inciso VI, do contrato celebrado junto ao Banco Itau S/A o Primeiro Aditamento ao Instrumento 
Particular de Escritura da 1º Emissão de Debêntures a companhia deve possuir um Covenants (Dívida Líquida/Ebitda) 
menor ou igual a 1,50x.  
 
Em 31 de dezembro de 2021 a companhia apresentou: 
 

 
 
 
A companhia possui ainda carta fiança junto ao Banco Itaú S/A no valor de R$ 23.626, que tem por finalidade a garantia 
do aluguel do imóvel da sua controlada Hospital BDW SP LTDA, que passará a vigorar a partir de janeiro de 2022. 
 

(b) Reconciliação da dívida líquida 
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16 Obrigações sociais e trabalhistas 
 

   
 

 
17 Outros passivos 
 

            
 
18 Obrigações de Arrendamento 
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19 Patrimônio líquido 
 
(a) Capital social 
 

Em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia é de R$ 7.079, totalmente integralizados, divididos em 
43.904.523 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e não resgatáveis.  
 
Em 10 de janeiro de 2020 a Companhia celebrou um contrato de investimento com a Pacasmayo Fundo De Investimento 
em Participações Multiestratégia (“Fundo”) – Antigamente denominado (Goethe Fundo De Investimento em 
Participações Multiestratégia). 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, em caixa, equivalentes a 15% do capital social da Companhia. Desse 
montante, R$ 742 mil foram alocados na conta de capital social e R$ 41.208 mil será alocado na conta de reserva de 
capital. 
 

 
 

(b) Reservas de lucro – Reserva legal e Reserva estatutária 
 
A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social ou saldo remanescente, 
até o limite de 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente 
poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. 
 

 
 

(c) Lucro por ação 
 
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da sociedade, pela quantidade 
média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as ações ordinárias compradas pela 
sociedade e mantidas como ações em tesouraria, se houver. 
   

  
  

Controladora e 
Consolidado 

     
  2021   2020 
     

Lucro atribuível aos acionistas da Companhia  4.630  6.276 
Quantidade de ações ordinárias em circulação (milhares)  43.904.523  43.904.523 
      
Lucro básico e diluído por ação - R$ mil  0,1054561  0,1429465 
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20 Receitas 
 

            
 
 
21 Custos e despesas por natureza  
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22 Despesas e receitas financeiras 
   

            
 
 

23 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 
2021, a remuneração paga ao pessoal-chave da administração (composta por honorários, salários e outros benefícios de 
curto prazo) foi de R$ 2.200 (31 de dezembro de 2020 – R$ 1.104). 
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(b) Saldos e transações 
 

As transações efetuadas junto a partes relacionadas correspondem a adiantamentos realizados a controlada e saldo 
remanescente de lucros a pagar a seus acionistas. As transações ocorridas com a sua controlada foram realizadas em 
condições usuais de mercado e não apresentam incidência de juros ou vencimento determinado. 

 

24  Contingências 
 
            A companhia não possui contingencias de natureza trabalhista e cíveis classificadas como risco de perdas prováveis. Em 

31 de dezembro de 2021, a Companhia possui ações de natureza trabalhista e cíveis, envolvendo risco de perda 
classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores legais, no valor de R$ 3.111, 
respectivamente, para as quais não há provisão constituída. 

 
 
25       Seguros  

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 2021, a Companhia apresentava o montante 
segurado de R$ 33.960 (2020 – R$ 43.300). 
 
 

26        Eventos Subsequentes 
A Companhia prevê o início das atividades operacionais da sua controlada Hospital BDW SP Ltda no 1 quadrimestre de 
2022 o qual a expectativa inicial é de atender pacientes particulares e ao longo do 1º semestre firmar contratos com 
operadoras de saúde. 
 
O Hospital BDW SP LTDA celebrou em 17 de fevereiro de 2022, Empréstimo junto a GE Capital EUA, o valor de U$ 2.049, 
para aquisição de equipamento da GE Brasil para o Blanc SP. 
 
 
 

 
******* 
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