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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

  (Em milhares de reais)

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

 (Em milhares de reais)

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

 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DIRETOR DE CONTROLADORIA E TRIBUTOS

CONTADORA

BALANÇOS PATRIMONIAIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: A diretoria da Elual Participações S.A., dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresenta as demonstrações contábeis acompanhadas das respectivas notas explicativas. 
Expressamos nossos agradecimentos aos acionistas, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e equipe de colaboradores que, com empenho e dedicação, tornaram esses resultados possíveis.

São Bernardo do Campo, 29 de março de 2022. A diretoria.

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante 1.587 1.225
Disponível 1 2
Dividendos a receber 1.586 1.223
Ativo não circulante 117.079 135.832
Investimentos 117.079 135.832

Participações societárias 117.079 135.832
Total do ativo 118.666 137.057

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante 9.119 9.150
Débitos diversos - 31
Dividendos a pagar 9.119 9.119
Patrimônio líquido 109.547 127.907
Capital social 61.572 61.572
Reservas 46.180 65.720

Reserva legal 6.970 6.970
Reserva de lucros 39.210 58.750

Resultado de operações com acionistas não controladores 1.777 615
Adiantamento para futuro aumento de capital 18 -
Total do passivo 118.666 137.057

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Resultado antes dos impostos e contribuições (19.537) 4.723
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes de
caixa gerados (aplicados) pelas atividades investimento
Resultado de equivalência patrimonial 19.533 (4.739)
Resultado do período ajustado 16 (16)
Variações nos ativos e passivos
Débitos diversos (32) -
Impostos pagos (3) 577
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (19) (16)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital social - 12
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 18 -
Caixa líquido gerado nas atividades de de financiamento 18 12
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1) (4)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício 1 2
No início do exercício 2 6
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1) (4)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2021 31/12/2020
Receita (despesas) operacionais (19.537) 4.723

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (19.522) 4.739
Despesas financeiras - -
Despesas administrativas (15) (16)

Resultado antes dos impostos e contribuições sobre o lucro (19.537) 4.723
Imposto de renda e contribuição social (3) -

Lucro (Prejuízo) líquido (19.540) 4.723
Lucro (Prejuízo) líquido por ação (2,11) 0,51

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2021 31/12/2019
Resultado líquido do exercício (19.540) 4.723
Resultado abrangente do exercício (19.540) 4.723

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional
A Elual Participações S.A. (“Companhia”) tem como objeto social a detenção de ativos em geral, sejam 
eles bens imóveis, móveis, semoventes ou participações em outras sociedades na qualidade de acio-
nista ou quotista. A Companhia mantém participação direta em empresas controladas e coligadas, cujas 
atividades são descritas a seguir:

Participação total %
Controladas diretas Aquisição/ reestruturação 31/12/2021 31/12/2020
Operadora de Planos de Saúde

Santa Helena Assistência Médica S/A. Dez/18 22,18% 22,29%
Assistência médico-hospitalar

Hospital Santa Helena S/A. Out/16 27,80% 49,43%
Hospital Santa Helena S.A: Tem por objeto social a prestação de serviços médico-hospitalares, exames de 
diagnósticos, terapias, análises clínicas, congêneres e atividades afins. Santa Helena Assistência Médica 
S.A: Tem por objeto social a execução de atividades de atenção ambulatorial, de atendimento hospitalar, 
de atendimento a urgências e emergências, de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As presentes demonstrações contábeis, que incluem todas as informações relevantes correspondentes 
às utilizadas na gestão, foram aprovadas pela administração da Companhia em 29 de março de 2022. 
Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do exercício social, conforme facultado pelo 
parágrafo único do art. 175 da Lei das Sociedades por Ações. Em decorrência da deliberação adotada, 
o exercício social foi restabelecido e iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro 
de cada ano. As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, para pequenas e médias empresas, aprovadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (NBC TG 1000), nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei 
nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e 
nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformidade com as práticas e políticas 
contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.
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Reserva de lucros
Capital 
social Reserva legal Retenção de lucros

Resultado de operações com 
acionistas não controladores

Lucros (prejuízos) 
acumulados

Adiantamento para futuro 
aumento de capital Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 61.560 6.734 55.385 38 - - 123.717
Aumento de capital 12 - - - - - 12
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - 577 - - 577
Lucro líquido do exercício - - - - 4.723 - 4.723
Proposta de destinação do resultado: - -
Reserva legal - 236 - - (236) - -
Retenção de lucros - - 3.365 - (3.365) - -
Dividendos propostos - - - - (1.122) - (1.122)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 61.572 6.970 58.750 615 - - 127.907
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - 18 18
Aumento de capital - - - - - - -
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - 1.162 - - 1.162
Prejuízo líquido do exercício - - - - (19.540) - (19.540)
Absorção do prejuízo - - (19.540) - 19.540 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 61.572 6.970 39.210 1.777 - 18 109.547

DIRETOR
Erick Brunno Augusto

Sexta-feira, 29/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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