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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos
Administradores do
Premier Residence Hospital S/A
São Paulo – SP
Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas do Premier Residence Hospital
S/A (“Hospital Premier”), identificadas como controladora e consolidado, 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
nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos significativos dos assuntos comentados no parágrafo “Base
para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada, do Premier Residence Hospital S/A em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho de suas operações individuais e consolidadas e os seus fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Impostos Correntes e Parcelamento de Tributos
Conforme informado na Nota Explicativa n°11, a Companhia registrou um montante de R$ 12.635 mil,
substancialmente, relacionados a parcelamento de tributos e R$ 4.325 mil de tributos correntes,
ambos em rubricas no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. Em decorrência de que existem
incertezas quanto aos valores registrados em Obrigações Tributárias, não nos foi possível concluir
sobre ajustes nos montantes apresentados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2021.
Auditoria de anos anteriores
Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações
contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, cujos valores são apresentados para fins
comparativos e, consequentemente, não emitimos opinião sobre elas. Além disso, os procedimentos
adicionais aplicados, decorrentes de primeira auditoria, sobre transações e valores que compõem os
saldos em 31 de dezembro de 2020, não foram suficientes para assegurar que eventuais distorções
nos referidos saldos não tenham efeitos relevantes sobre o resultado do exercício, as mutações do
patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos do exercício findo em 31 de dezembro de
2021.

BDO RCS Auditores Independentes., uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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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 contábeis individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à empresa, 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 (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis 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
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela Administração são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:


Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
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 ;



Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
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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 Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis 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 Empresa a não mais se manter em continuidade operacional;



Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada.

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.
São Paulo, 29 de abril de 2022.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Henrique Herbel de Melo Campos
Contador CRC 1 SP 181.015/O-3

5

PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de Reais - R$)
Ativo

Passivo e patrimônio líquido
Nota
explicativa

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos

4
5

Total do ativo circulante
Não circulante
Partes relacionadas
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

6
7
8
8

Controladora
31/12/2021
31/12/2020

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020

1.879
6.209
1.153
40
345

2.666
3.984
3
1.049

1.924
6.256
1.153
90
360

3.120
4.032
80
1.371

9.626

7.703

9.784

8.603

2.572
12.337
7.240
19
22.168

15.461
446
1.199
5.663
4.506
27.275

564
12.337
7.363
19
20.284

3.256
490
1.199
5.795
4.506
15.246

Nota
explicativa
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Obrigações Trabalhistas
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Partes relacionadas

Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
31.794

34.978

30.067

23.850

13

10
11
6

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva para subscrição de ações
Prejuízos acumulados

Total do ativo

9
10
11
12

Total do passivo e patrimônio líquido

14
14
14

Controladora
31/12/2021
31/12/2020

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020

1.146
1.394
5.526
1.698
596
191
10.551

1.113
2.219
5.905
2.380
705
761
13.083

1.350
1.405
5.677
1.755
669
191
11.046

1.320
2.245
6.165
2.909
775
761
14.176

2.118
12.085
2.184

5.474
12.006
-

2.128
12.983
2.184

5.765
13.030
304

16.387

17.480

17.295

19.099

932
11.378
(7.455)

100
4.315

13.270
11.378
(22.921)

200
(9.625)

-

-

-

-

4.856

4.415

1.726

(9.425)

31.794

34.978

30.067

23.850

-

-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de Reais - R$)
Nota
explicativa
Receita operacional líquida
Lucro bruto
Custos e despesas operacionais
Medicamentos, materiais e serviços médicos
Despesa com pessoal e encargos
Despesas gerais e administrativas

15

16
17
18

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro líquido/(prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social

19
19

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
23.709
19.865
23.709
19.865

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
24.283
20.407
24.283
20.407

(11.869)
(8.796)
(8.917)

(7.655)
(6.386)
(1.665)

(12.562)
(9.279)
(9.516)

(8.154)
(6.921)
(2.042)

(5.872)

4.160

(7.075)

3.291

482
(2.203)

(7.593)

4
(782)

3.381

482
(2.515)

4
(830)

(9.107)

2.465

Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes

(828)

Diferidos

(52)

-

(52)

-

(8.473)

2.756

(9.999)

1.826

(8.473)
-

2.756
-

(9.999)
-

1.826
-

Lucro líquido/(prejuízo)do exercício
Atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(626)

(840)

(639)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Valores expressos em milhares de Reais - R$)
Reservas de Capital
Reserva para
plano de Opção de
Compra de Ações

Capital
social
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Distribuição de lucros/prejuízos acumulados
Constituição de reserva
Aporte de capital
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Reserva para
subscrição
de ações

200

Lucros/
(prejuízos)
acumulados
(9.625)

Total do
patrimônio
líquido
(9.425)

13.070
-

-

11.378
-

(3.297)
(9.999)
-

-

13.270

-

11.378

(22.922)

1.726

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A
Demonstrações dos fluxos de caixa (método indireto)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais - R$)
Controladora
31/12/2021
31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo)/lucro líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social

(8.473)

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020

1.292

(9.999)

1.826

Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda com o
caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações
Baixas de ativo imobilizado e intangível
Provisões passivas

376
5.128
204
(2.765)

359
1.652

387
5.128
204

373
-

(4.281)

2.199

Redução/(aumento) em ativos operacionais
Contas a receber

(2.225)

Estoques

(1.153)

Impostos a recuperar

(38)
15.073
1.150

1
(103)
(645)

(9)
4.572
1.501

1
(345)
(741)

33
(300)
(682)
(110)
(570)

(61)
658
680
(27)
661

30
(536)
(1.154)
(107)
(570)

(67)
666
670
(32)
711

Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social
Juros pagos - empréstimos

(2.943)

(1.090)

(3.750)

(1.981)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

5.473

1.567

(7.681)

873

(271)
(271)

Partes relacionadas
Outros ativos
Aumento/(redução) em passivos operacionais
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar

(157)
-

(2.225)

(207)

(1.153)

-

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao ativo imobilizado
Adições ao ativo intangível
Aumento de capital
Reserva para subscrição de ações
Aumento de capital em investida
Alienação de Investimento
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento

(1.576)
832
11.378
(12.337)
1.199
(504)

(271)
(271)

(1.568)
13.070
11.378
(12.337)
1.199
11.742

(4.181)
(4.181)

(305)
(305)

(2.864)
(2.864)

(682)
(682)

991

(1.196)

(80)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Amortização de empréstimos
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
(Redução)/aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa
Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa mantido em
moedas estrangeiras
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
(Redução)/aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa

-

(787)

-

-

-

-

2.666
1.879

1.675
2.666

3.120
1.924

3.200
3.120

(787)

991

(1.196)

(80)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional
O Hospital Premier foi inaugurado em setembro de 2004, tendo como missão
construir um modelo de atenção integral à saúde e ser um espaço de
acolhimento hospitalar onde a filosofia dos Cuidados Paliativos seja o princípio
norteador de atuação.
O Premier se estabeleceu como um hospital de retaguarda e de cuidados
prolongados, referência em Cuidados Paliativos no Brasil. Focado no cuidado
integral, busca a promoção da qualidade de vida e o conforto tanto do paciente
quanto de sua família. Sua estrutura organizacional permite a aproximação
entre equipe, pacientes e familiares, propondo um tratamento diferenciado.
O hospital conta com uma equipe multiprofissional para atender até 72
pacientes – sete deles em unidade semi-intensiva. É especializado no
atendimento a portadores de doenças crônicas com dependências funcionais,
especialmente idosos portadores de patologias como neoplasias em estágio
avançado, demências, sequelas neurológicas e outras doenças crônicas. Através
de uma abordagem humanizada, tornou-se um hospital referência em Cuidados
Paliativos no Brasil, a partir do desenvolvimento de suas práticas médicas e pelo
investimento em ações educacionais, de divulgação e pesquisa.
Programa Qelca
O Programa QELCA, Quality End of Life Care for All (Qualidade nos cuidados de
fim de vida para todos, em tradução livre), é um programa desenvolvido e
patenteado pelo St. Christopher’s Hospice que busca compartilhar e fortalecer
as melhores práticas no tratamento e cuidados de pacientes no final da vida.
Trata-se de um projeto inovador, que visa mudanças culturais e educacionais
no campo dos Cuidados Paliativos. As instituições de saúde que desejam ser
satélites do programa devem passar por um processo de treinamento, avaliação
e reconhecimento formal do St. Christopher’s, em Londres. Certificado em
2019, o Instituto Premier é o único satélite do programa no Brasil e em todo o
hemisfério sul, capacitado a realizar a formação para outras instituições de
saúde do país e para além das nossas fronteiras.
O projeto de capacitação QELCA no Premier tem como objetivo a construção e
o aperfeiçoamento do conhecimento em relação à assistência ao fim de vida,
através de duas modalidades integrativas: capacitação ativa e educação
continuada. A capacitação ativa se dá a partir de intervenções nos casos de
pacientes em fim de vida, por meio da orientação da equipe, da discussão de
casos e do acompanhamento da assistência ao óbito. A educação continuada
acontece em encontros teórico-reflexivos sobre o processo de morte e sobre a
assistência no final da vida, destinados a equipes multiprofissionais que atuam
em serviços de cuidados paliativos.
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PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nova estrutura de Capital
Em março de 2021 o Premier recebeu a entrada de novos sócios com o objetivo
de reforçar sua estrutura de capital e crescer de forma estruturada e com visão
de longo prazo. Após uma negociação que começou em outubro de 2020 o fundo
Premier Soul entrou no capital social do Hospital Premier que se converteu em
uma S/A. Samir Salman, fundador e ícone do mercado de cuidados paliativos
permanece como controlador.
Com base neste novo momento foi também eleito um Conselho de
Administração com o objetivo de trazer as melhores práticas de governança
corporativa para fortalecer uma marca que já é referência na medicina
brasileira e tem o objetivo de crescer de forma sustentável contribuindo para
um desenvolvimento dos cuidados paliativos e bem-estar do paciente durante
sua jornada de reabilitação.
2.

Base de preparação
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a
legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPCs), transformados em Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC TG
mediante pronunciamentos emitidos pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada em
razão de não existirem valores a serem apresentados sobre esse conceito,
ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total.
As presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas incluem
dados não contábeis e dados contábeis, como operacionais e financeiros.
Os dados não contábeis não foram objetos de auditoria e/ou
procedimentos por parte do auditor independente.
A emissão das demonstrações contábeis individuais e consolidadas do
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, que evidenciam todas as
informações relevantes próprias delas, foram aprovadas pela Diretoria
Executiva do PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A em 27 de abril de 2022.
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PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2.2. Base de mensuração
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas
com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram
preparadas em “Reais”, moeda funcional do PREMIER RESIDENCE HOSPITAL
S/A. Todas as informações financeiras são apresentadas em milhares de
reais, exceto quando indicado de outra forma.
3.

Principais políticas contábeis
3.1. Políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas
pelo PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas.
a) Receita de prestação de serviços
O PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A tem sua receita mensurada com base
na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Sociedade
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o serviço ao
cliente. A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época
do cumprimento de obrigações de desempenho em contratos com clientes,
incluindo condições de pagamento significativas e as políticas de
reconhecimento de receita relacionadas.
Obrigações de desempenho e políticas de reconhecimento de receita
 Tipo do serviço;
Prestação de serviços hospitalares e internações do tipo home care.
 Natureza e época do cumprimento das obrigações de desempenho,
incluindo condições de pagamento significativas;
A Sociedade obtém o controle das receitas com atendimento de pacientes
convênios, particulares. As faturas são emitidas de acordo com os termos
contratuais e geralmente são pagas em 10 a 135 dias, conforme
modalidade (pacientes particulares ou convênios).
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Os contratos com as operadoras de planos de saúde permitem ao cliente
a recusa parcial ou total da fatura (glosa), por considerar sua cobrança
indevida, por erro ou omissão de alguma informação nas fichas de
atendimento ou pedido de pagamento.
 Política de reconhecimento da receita.
As receitas são reconhecidas ao longo do tempo, conforme os serviços são
prestados. O preço dos serviços oferecidos são individuais por categoria,
determinado com base nos preços de tabela em que a Sociedade vende
serviços em transações separadas.
As receitas são reconhecidas quando seu valor pode ser mensurado de
forma confiável, líquida de descontos, créditos e abatimentos. Uma
receita não é reconhecida se há incerteza significativa da sua realização.
b) Ativo circulante e não circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de caixa, depósitos
bancários e investimentos financeiros de curto prazo, com alto índice de
liquidez e vencimento não superior a três meses ou para os quais inexistem
multas ou quaisquer outras restrições para seu resgate imediato, de forma
que não há perda relevante de valor em caso de resgate antecipado. Os
investimentos financeiros são demonstrados ao custo de aquisição,
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos
períodos e deduzidos, quando aplicável, de provisão para ajuste ao seu
valor líquido de realização.
Contas a receber de pacientes e convênios
As contas a receber de pacientes e convênios são registradas pelo valor
faturado. A conta valores a faturar refere-se serviços já prestados junto a
operadoras de serviços, amparados por relação contratual, que aguardam
cronograma de emissão de fatura e envio. As glosas e descontos efetuadas
pelos Convênios estão contempladas nas provisões para perdas no
momento do reconhecimento da receita, em contrapartida ao contas a
receber, com base nos dados históricos, conforme nota explicativa 5.
Investimentos
O investimento em empresas controladas está avaliado pelo método de
equivalência patrimonial. Os demais investimentos permanentes são
avaliados ao custo de aquisição deduzido das perdas por desvalorização,
quando aplicável.
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Imobilizado
 Reconhecimento e mensuração;
Os itens do imobilizado são registrados ao custo de aquisição, formação
ou construção, deduzido de depreciação.
Gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios
econômicos desse item do imobilizado.
Os ativos do imobilizado têm o seu valor recuperável testado, no mínimo,
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. Não foram
identificados indicadores de perdas de valor para os ativos nos exercícios
de 2021 e de 2020.
 Depreciação;
A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na
Nota Explicativa nº 8 e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens
e a expectativa de obtenção de benefícios econômico-futuros com a sua
utilização.
Os demais ativos circulantes e não circulantes são apresentados ao valor
líquido de realização.
 Redução ao valor recuperável.
A Administração da Sociedade efetuou os testes para os saldos dos ativos
não financeiros em 31 de dezembro de 2021, e nenhum indicativo de
impairment foi encontrado. Portanto, não haverá constituição de uma
provisão sobre seus ativos não financeiros.
c) Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do
balanço patrimonial.
 Obrigações trabalhistas.
Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que
é constituída com base na remuneração de cada funcionário e no período
aquisitivo incorrido até a data do balanço.
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d) Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se houver
uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira
confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para
liquidar a obrigação.
e) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre
aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado por
meio do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas bancárias.
f) Consolidação das demonstrações contábeis
A Administração da PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A apresentou as
demonstrações contábeis consolidadas com as demonstrações da
controlada SÃO PAULO INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA., conforme
requerido pelo CPC 36 (R3) “Demonstrações contábeis consolidadas”.
No resultado da PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A está refletido o
resultado da sua controlada SÃO PAULO INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA,
por meio da equivalência patrimonial, cujas demonstrações contábeis
foram preparadas em conformidade com a legislação societária aplicável
e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
3.2. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de
acordo com as normas brasileiras exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. As revisões
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que
são realizadas, bem como em quaisquer períodos futuros afetados.
3.3. Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas
que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material no
exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2021 estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
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 Nota explicativa Nº 8 - valor residual do ativo imobilizado.
3.4. Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Sociedade requerem a
mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não
financeiros. Questões significativas de avaliação são reportadas para a
Administração da Sociedade.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Sociedade usa
dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte
forma:
 Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos
e passivos idênticos;
 Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou
indiretamente (derivado de preços);
 Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis).
4.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos – Conta movimento
Aplicações de liquidez imediata

5.

Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
10
535
11
978
1.869
2.131
1.914
2.142
1.879
2.666
1.924
3.120

Contas a receber de pacientes e convênios

Convênios e seguradoras
Pacientes particulares

Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
4.345
2.246
4.392
2.294
2.126
1.738
2.126
1.738
6.471
3.984
6.518
4.032

As contas a receber por vencimento apresentam-se da seguinte maneira:
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A vencer
Vencidos
Vencidos
Vencidos
Vencidos

até 30 dias
entre 31 e 180 dias
entre 181 e 360 dias
há mais de 361 dias

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
2.989
1.850
611
996
347
39
174
1.836
1.613
6.471
3.984

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
3.035
1.898
612
0
996
347
39
174
1.836
1.613
6.518
4.032

A provisão para perdas esperadas, glosas e descontos constituídas para cobrir
eventuais perdas de contas a receber apresentaram a seguinte movimentação:

Saldo em 1º de janeiro
(+) Constituições – PECLD
(-) Reversões - PECLD
Saldo em 31 de dezembro

6.

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
262
262
-

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
262
262
-

Partes relacionadas
Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que se relaciona de maneira
relevante com a entidade. A entidade realizou transações com partes
relacionadas em condições equivalentes àquelas usualmente praticadas no
mercado e de acordo com o CPC 05(R3) e CFC NBC TG 05 (R3).
Destacamos entre as nossas partes relacionadas os nossos membros estatutários
e as pessoas jurídicas ligadas aos mesmos.
Foram realizadas transações com membros estatutários na forma de pagamento
de serviços prestados e fornecimentos de serviços. Os valores e prazos
oferecidos para estes membros são condizentes com os usufruídos pelos demais
cooperados da nossa operadora.
Os valores pagos aos membros estatutários no exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 se referem a cédulas de presença e foram os seguintes:
Ativo
São Paulo Internações Domiciliares
LTDA
Salman Emp. Imobiliários LTDA
Samir Salman
Ricardo Rodrigues E Marenizia

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
2.008
564
2.572

13.075
2.074
312
15.461

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
564
564

3.256
3.256

17

PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Passivo
Samir Salman
Juliana Paggiaro Kucska

7.

31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
1.571
1.571
304
613
613
2.184
2.184
304

Investimentos
Salman Empreendimentos Imobiliários LTDA (*)
São Paulo Internações Domiciliares LTDA

(*)

31/12/2021
12.337
12.337

31/12/2020
1.199
1.199

As quotas pertencentes a Salman Empreendimentos Imobiliários LTDA foram
desincorporadas do PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A em 26 de fevereiro de 2021, não
sendo objeto desta auditoria.

São Paulo Internações Domiciliares LTDA
A participação na controlada São Paulo Internações Domiciliares LTDA
corresponde à totalidade das ações, sendo a Companhia adquirida em 26 de
fevereiro de 2021. As principais operações da controlada compreendem a o
atendimento médico-hospitalar em caráter Home-Care, no domicílio do cliente
ou centros médicos de terceiros.
Os principais grupos de contas ativos e passivos e de resultado consolidado da
São Paulo Internações Domiciliares LTDA, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de
dezembro de 2020, estão apresentados como segue:
Saldos de balanço
Ativo total
Exigibilidades totais
Patrimônio líquido

31/12/2021
281
3.411
(3.130)

31/12/2020
1.384
15.224
(13.840)

Demonstrações de resultados
Receita líquida
Lucro bruto

31/12/2021
574
574

31/12/2020
542
542

Despesas e receitas operacionais, líquidas
Despesa de imposto de renda e de contribuição social
Lucro líquido do exercício

(2.089)
(12)
(1.527)

(1.459)
(13)
(930)

Outros resultados abrangentes

(1.527)

(930)
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8.

Imobilizado e Intangível
a)

Comparativo das contas do ativo imobilizado e Intangível em 31 de
dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020

Edificações
Móveis e utensílios
Máquinas e acessórios
Instalações
Imobil. em andamento
Software
Outros ativos

Taxa de
depreciação
a.a. (%)
3,12%
5,12%
2,65%
3,45%
0,00%
15,68%
0,00%

Total

Edificações
Móveis e utensílios
Máquinas e acessórios
Instalações
Imobil. em andamento
Software
Outros ativos

Taxa de
depreciação
a.a. (%)
3,12%
5,12%
2,65%
3,45%
0,00%
15,68%
0,00%

Total

b)

Custo
4765
796
1.244
108
1.576
95
4.500
13.084

Controladora
31/12/2021
Depreciação
Baixas
(122)
(557)
(225)
(24)
(317)
(4)
(1)
(4.500)
(376)
(5.374)

Líquido
4.086
571
902
104
1.576
95
7.334

31/12/2020
Líquido
4.300
102
561
24
676
81
4.500
10.245

Custo
4.851
805
1.269
108
1.589
20
4.500
13.142

Consolidado
31/12/2021
Depreciação
Baixas
(126)
(557)
(229)
(28)
(317)
(4)
(1)
(4.500)
(386)
(5.374)

Líquido
4.168
578
924
104
1.589
19
7.382

31/12/2020
Líquido
4.384
112
586
24
689
6
4.500
10.302

Movimentação do ativo imobilizado e Intangível líquido no exercício
Controladora
Contas
Edificações
Móveis e
utensílios
Máquinas
acessórios
Instalações
Imobil. em
andamento
Software
Outros ativos
Total

Contas
Edificações
Móveis e
utensílios
Máquinas
acessórios
Instalações
Imobil. em
andamento
Software
Outros ativos
Total

Saldo em
31/12/2021 Adições
4.086
464

e

e

571

693

902
104

683
94

1.576
95
7.334

891
14

Baixas
(557)

(317)

(4.500)
(5.374)

Saldo em
31/12/2021 Adições
4.168
466

Baixas
(557)

693

924
104

683
94

1.589
19
7.382

891
14
2.841

(10)
10

2.839

578

Transferência

Consolidado
Transferência

(317)
(10)

Depreciação
(122)

Saldo em
31/12/2020
4.300

(225)

102

(24)
(4)

561
24

(1)
(376)

676
81
4.500
10.245

Depreciação
(126)

Saldo em
31/12/2020
4.384

(228)

112

(28)
(4)

586
24

10
(4.500)
(5.374)

(1)
-

(386)

689
6
4.500
10.302
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Taxa Média
Depreciação
a.a. (%)
3,12%
5,12%
2,65%
3,45%
15,68%
0,00%

Edificações
Móveis e utensílios
Máquinas e acessórios
Instalações
Software
Outros ativos

9.

Fornecedores
Controladora
31/12/2021 31/12/2020
Descrição
Nacionais

1.146
1.146

1.113
1.113

Controladora
31/12/2021 31/12/2020
144
899
667
1
232
0
103
213
1.146
1.113

A Vencer
0 a 30 dias
31 a 60 dias
Acima de 60 dias
Total

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
1.350
1.350

1.320
1.320

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
327
1.066
688
1
232
103
253
1.350
1.320

10. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos decorrem, basicamente, da utilização para capital de giro.
Adicionalmente a companhia possui também um contrato de financiamento
para aquisição de equipamentos conforme demonstramos a seguir:
Controladora
Moeda Nacional
Banco Bradesco S.A.
Itaú Unibanco S.A.
Banco do Brasil S.A.
Dell Comp. do Brasil Ltda
Passivo circulante

Taxa a.a.
10,79%
3,75%
7,44%
0,00%

Finalidade
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Imobilizado

31/12/2021
304
82
539
168
1.394

31/12/2020
104
571
924
2.219

Moeda Nacional
Banco Bradesco S.A.
Itaú Unibanco S.A.
Banco do Brasil S.A.
Juros s/empréstimos
Passivo não circulante

Taxa a.a.
10,79%
3,75%
7,44%

Finalidade
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro

31/12/2021
167
77
1.313
561
2.118

31/12/2020
238
1.310
2.123
1.803
5.474

3.512

7.694

Total de empréstimos
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Consolidado
Moeda Nacional
Banco Bradesco S.A.
Itaú Unibanco S.A.
Banco do Brasil S.A.
Dell Comp. do Brasil Ltda
Juros s/empréstimos
Passivo circulante

Taxa a.a.
10,79%
3,75%
7,44%
0,00%

Finalidade
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Imobilizado

31/12/2021
304
93
539
168
301
1.405

31/12/2020
104
597
925
619
2.245

Moeda Nacional
Banco Bradesco S.A.
Itaú Unibanco S.A.
Banco do Brasil S.A.
Juros s/empréstimos
Passivo não circulante

Taxa a.a.
10,79%
3,75%
7,44%

Finalidade
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro

31/12/2021
167
87
1.313
561
2.128

31/12/2020
238
1.601
2.123
1.803
5.765

3.532

8.010

Total de empréstimos

O saldo dos empréstimos classificados como passivo não circulante tem o
seguinte prazo de vencimento

2023
2024
2025
2026

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
756
1.487
650
2.594
475
1.393
237
2.118
5.474

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
760
2.058
653
1.770
477
1.292
238
645
2.128
5.765

11. Obrigações tributárias
O PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A apresentou em 31 de dezembro de 2021 o
montante de R$ 4.376.853 (quatro milhões, trezentos e setenta e seis mil,
oitocentos e cinquenta e três reais) de impostos correntes e de R$ 13.234.301
(treze milhões, duzentos e trinta e quatro mil e trezentos e um reais) de
impostos parcelados.
Por solicitação do sócio REAG MESTRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA, admitido em 17 de março de 2021, a
companhia contratou empresa de consultoria especializada para levantamento
e revisão do passivo tributário, contemplando apurações e obrigações
acessórias entregues.
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O PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A possui em impostos correntes o montante
de R$ 4.260.465 (quatro milhões, duzentos e sessenta mil e quatrocentos e
sessenta e cinco reais) referente a impostos federais em aberto e não recolhidos
(Pis, Cofins, IRPJ e CSLL) resultantes da revisão tributária pela consultoria
especializada que serão objeto de renegociação tributária, tendo expectativa
de oportunidade a abertura de novo refinanciamento especial (Refis) pela
Receita Federal ou ainda a quitação total do saldo.
12. Obrigações trabalhistas

Salários
Provisão para férias e encargos
INSS a recolher
FGTS a recolher
Outras obrigações

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
506
124
905
0
176
2.197
61
30
50
29
1.698
2.380

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
524
155
937
0
179
2.673
61
48
54
33
1.755
2.909

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
153
676
34
31
4
54
191
761

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
153
676
34
31
4
54
191
761

13. Outras contas a pagar

Aluguéis a pagar
Concessionárias a pagar
Outras contas

14. Patrimônio líquido
O patrimônio social da PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A é constituído pela
dotação inicial do instituidor, o médico Dr. Samir Salman, e aportes decorrentes
da aquisição de 49,9% da totalidade de suas ações pelo REAG MESTRE FUNDO
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA em 17 de março de
2021.
Em decorrência do prejuízo consolidado apurado no exercício de R$ 9.999,369
em 31 de dezembro de 2021 (R$ nove milhões, novecentos e noventa e nove
mil, trezentos e sessenta e nove reais) resultantes de ajustes contábeis e
financeiros provenientes da aquisição anteriormente qualificada, o patrimônio
social acumulado do PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A passou a representar,
em 31 de dezembro de 2021, R$ 1.725.745 (um milhão, setecentos e vinte e
cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais).
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Na eventual possibilidade de encerramento das atividades do PREMIER
RESIDENCE HOSPITAL S/A, os bens remanescentes serão destinados aos sócios
remanescentes.
15. Receitas operacionais
Controladora
Pacientes convênios
Pacientes particulares

Consolidado

31/12/2021
21.721
1.988

31/12/2020
19.595
270

31/12/2021
22.296
1.987

31/12/2020
20.137
270

23.709

19.865

24.283

20.407

31/12/2020
(571)
(690)
(2.781)
(3.613)
(7.655)

31/12/2021
(2.802)
(953)
(3.027)
(5.780)
(12.562)

16. Medicamentos, materiais e serviços médicos
Controladora
Serviços médicos
Medicamentos
Materiais e descartáveis
Outros materiais e serviços

31/12/2021
(2.469)
(953)
(3.024)
(5.424)
(11.869)

Consolidado
31/12/2020
(693)
(685)
(2.789)
(3.987)
(8.154)

17. Despesa com pessoal e encargos
Controladora
Salários e ordenados
Benefícios a funcionários
Encargos sociais
Outras despesas com pessoal

31/12/2021
(5.900)
(720)
(2.176)
(8.796)

31/12/2020
(4.304)
(517)
(1.565)
(6.386)

Consolidado
31/12/2021
(6.216)
(747)
(2.316)
(9.279)

31/12/2020
(4.668)
(554)
(1.699)
(6.921)

18. Despesas administrativas e gerais
Controladora
Material de consumo
Consultoria e assessoria
Limpeza, lavanderia, segurança
Viagem e refeição
Utilidades - serviços públicos
Serviços de marketing
Manutenção e engenharia
Suporte e infraestrutura de TI
Nutrição
Taxas
Outras despesas

31/12/2021
(146)
(1.599)
(94)
(82)
(175)
(36)
(464)
(6.321)
(8.917)

31/12/2020
(113)
(330)
(14)
(32)
(88)
(15)
(385)
(688)
(1.665)

Consolidado
31/12/2021
(149)
(1.819)
(94)
(83)
(176)
(36)
(465)
(6.692)
(9.516)

31/12/2020
(117)
(360)
(14)
(33)
(101)
(15)
(387)
(1.015)
(2.042)
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19. Resultado financeiro
Controladora
Rendimentos aplicações financeiras
Outras receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro

31/12/2021
138
344
(2.203)
(1.721)

31/12/2020
4
(782)
(778)

Consolidado
31/12/2021
138
344
(2.515)
(2.033)

31/12/2020
4
(830)
(826)

20. Instrumentos financeiros
A PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A opera apenas com instrumentos financeiros
não derivativos que incluem aplicações financeiras e outros recebíveis, caixa e
equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas, cujos valores
são representativos a respectivos valores de mercado.
(i)

Ativos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação
na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento.
A Companhia tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos
registrados pelo valor justo por meio do resultado.

21. Eventos Subsequentes


Captação de empréstimo;
A administração do PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A firmou em 03 de
fevereiro de 2022 junto a instituição financeira Itaú Unibanco S/A a
captação de empréstimo no montante de R$ 7.000.000 (sete milhões)
mediante taxa de juros de CDI + 4,50% ao ano com prazo de pagamento
de 60 meses.
A captação do novo empréstimo foi destinada a liquidação integral do
empréstimo junto ao Banco do Brasil S/A para fins de troca de dívida e
com um novo prazo de 60 meses, e saldo remanescente aplicado em
operação de liquidez imediata para utilização no capital de giro da
empresa.
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Impacto da alta na cotação do dólar em controladas;
A Entidade não possui saldos de ativos e passivos em moeda estrangeira
que possam sofrer impactos.



Impactos COVID-19.
A administração do PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A está atenta ao
avanço do COVID-19, tendo colocado em prática até o momento todas as
recomendações das autoridades no tocante à prevenção de seus
pacientes, a comunidade acadêmica e seus funcionários. O PREMIER
RESIDENCE HOSPITAL S/A permanece sem casos de COVID-19 entre seus
pacientes desde o início da pandemia em Março de 2020, feito notório
entre a comunidade médica brasileira.
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