Quarta-feira, 20/04/2022

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
A Administração.
BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)
ATIVO
31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
Circulante
Circulante
981.561
828.983 Obrigações com pessoal
Caixa e equivalentes de caixa
53.728
74.733 Fornecedores
Contas a receber
714.092
594.720 Tributos a recolher
Estoques
148.871
103.544 Empréstimos e financiamentos
Investimentos a liquidar
Créditos tributários
15.846
17.733 Dividendos/JCP a pagar
Dividendos a receber
17.874
16.026 Outros débitos
Adiantamento a fornecedores e funcionários
21.719
14.423 Não circulante
Outros créditos
9.431
7.804 Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Investimentos a liquidar
Não circulante
4.479.777 4.375.585 Outros débitos
Créditos tributários
974
974 Patrimônio líquido e adiantamento
IRPJ e CSLL diferidos
134.946
86.932 para futuro aumento de capital
Patrimônio líquido
Depósitos judiciais
31.680
27.454 Capital social
Outros créditos
141.245
75.895 Ações em tesouraria
Investimentos
1.322.823 1.282.411 Resultado de operações com acionistas
Imobilizado
1.923.041 1.974.547 não controladores
Prejuízos acumulados
Intangível
925.068
927.372 Adiantamento para futuro aumento de capital
Total do ativo
5.461.338 5.204.568 Total do passivo
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2021 31/12/2020
540.103
522.860
124.330
115.075
215.176
234.810
60.551
53.272
70.206
70.348
31.671
10.914
1.548
1.548
36.621
36.893
100.416
112.488
72.329
62.426
7.634
25.578
20.453
24.484
4.820.819 4.569.220
4.412.209 4.320.020
4.785.161 4.474.461
(1.887)
(1.887)
(45.873)
(49.194)
(325.192) (103.360)
408.610
249.200
5.461.338 5.204.568

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)
Reserva de lucros Ações
Resultado de
Adiantamento
ReserReserva
em operações com Prejuízos
Total do
para futuro
va de Reser- de lucros tesou- acionistas não acumu- patrimônio
aumento de
capital va legal
retidos
raria controladores
lados
líquido
capital
Total
382 16.033
147.958 (1.887)
(46.653)
- 4.486.194
30.000 4.516.194
323.300
323.300
104.100
(104.100)
-

Capital
social
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.370.361
Recursos para aumento de capital
Aumento de capital social
104.100
Perda por variação na participação
em controladas
(2.541)
(2.541)
Prejuízo do exercício
- (267.733) (267.733)
Absorção prejuízos acumulados
com reserva de lucros
(147.958)
- 147.958
Absorção prejuízos acumulados
com reserva legal
- (16.033)
16.033
Absorção prejuízos acumulados
- (382)
382
com reserva de capital
- (1.887)
(49.194) (103.360) 4.320.020
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.474.461
Recursos para aumento de capital
Aumento de capital social
310.700
310.700
Ganho por variação na
participação em controladas
3.005
3.005
Ágio em transação de capital
316
316
- (221.832) (221.832)
Prejuízo do exercício
- (1.887)
(45.873) (325.192) 4.412.209
Saldo em 31 de dezembro de 2021 4.785.161
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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249.200 4.569.220
470.110
470.110
(310.700)
3.005
316
- (221.832)
408.610 4.820.819

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
1. Contexto Operacional. A ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A. 2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações
(“ESHO” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro
sede na Avenida Barão de Tefé, 34, 5º ao 12º andares, é controlada pela Amil de 2021 e 2020 são apresentados em milhares de reais, exceto quando
Assistência Médica Internacional S.A., que detém 99,7% do capital total e mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das
tem por objeto social a prestação de serviços médico-hospitalares, consultoria Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07
técnica e administrativa no segmento de saúde, participação no capital de e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações
outras empresas e exercer atividades imobiliárias.
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).
DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Marco Aurelio de Alvim Costa – Presidente
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro
Edvaldo Santiago Vieira - Diretor

CONTADORA
Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC RJ-088050/O

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)
31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida
3.478.368 3.122.265
Custo dos serviços prestados
(3.542.594) (3.239.512)
Resultado bruto
(64.226) (117.247)
Despesas administrativas
(26.234)
(11.300)
Resultado de equivalência patrimonial
(112.861) (108.079)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(56.285) (104.780)
Resultado financeiro, líquido
(10.240)
(10.989)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
(269.846) (352.395)
Imposto de renda e contribuição social
corrente e diferido
48.014
84.662
Prejuízo do exercício
(221.832) (267.733)
Prejuízo básico e diluído por ação - em reais - (R$)
(0,0461)
(0,0597)
Número de ações (mil)
4.808.070 4.481.531
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)
31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (269.846) (352.395)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas
atividades operacionais
Depreciação e amortização
144.962
135.708
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
(9.635)
6.892
Perdas sobre contas a receber
67.910
79.311
Resultado de equivalência patrimonial
112.861
108.079
Provisão (revversão) para riscos tributários,
trabalhistas e cíveis
9.903
(5.092)
Provisão para perda sobre outros créditos
629
1.703
Impairment e baixas de intangível
6.819
30.702
Resultado na alienação de imobilizado
8.801
Outros
6.648
36.258
79.052
41.166
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
(177.647)
(39.428)
Estoques
(45.327)
(26.295)
Créditos tributários
1.906
(5.844)
Adiantamento a fornecedores e funcionários
(7.296)
(7.247)
Outros créditos
(75.722)
60.285
Obrigações com pessoal
9.255
(4.568)
Fornecedores
(19.634)
5.399
Tributos
7.279
(6.131)
Investimentos a liquidar
10.869
(10.591)
Outros débitos
(3.570)
18.282
IR e CSLL pagos
(19)
(3.105)
Caixa líquido aplicado (gerado) nas
atividades operacionais
(220.854)
21.923
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de ativo imobilizado
(127.970) (100.814)
Adição de ativo intangível
(14.500)
(2.358)
Adição de investimentos
(7.740)
Dividendos recebidos
1.119
65
Aumento de capital em controladas
(114.110) (188.367)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento
(263.201) (291.474)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital
470.110
323.300
Empréstimos e financiamentos captados
9
Empréstimos e financiamentos pagos
(7.069)
(7.956)
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento
463.050
315.344
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
(21.005)
45.793
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício
74.733
28.940
Final do exercício
53.728
74.733
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa
(21.005)
45.793
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis foram auditadas pela
Grant Thornton Auditores Independentes e encontram-se a disposição
dos Acionistas na sede da Companhia.
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