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SÃO LUCAS MÉDICO HOSPITALAR S.A.
CNPJ nº 13.131.370/0001-00

Balanço patrimonial – 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo 2021 2020 2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  – 412 619
Aplicações financeiras  2.008 5.565 13.482
Contas a receber  113.742 81.477 61.224
Estoques  13.869 12.080 7.147
Tributos a recuperar  16.281 15.933 16.306
Outros créditos  4.391 96 270

Total do ativo circulante  150.291 115.563 99.048
Não circulante

Realizável a longo prazo
Depósito Judicial  604 860 735
Imposto de renda e contribuição 

social diferidos  12.358 8.906 6.427
Imobilizado  107.088 85.737 66.694
Direito de uso – arrendamento  172 6.296 1.363
Intangível  386 242 282
Outros  120.608 224 -

Total do ativo não circulante  604 102.265 75.501
Total do ativo  270.899 217.828 174.549

Passivo e patrimônio líquido 2021 2020 2019
Circulante

Fornecedores  1.334 890 12.295
Empréstimos, financiamentos e 

debêntures  61.286 1.321 901
Obrigações trabalhistas e encargos 

sociais  5.081 12.594 9.115
Tributos a recolher  6.034 8.006 29.883
Parcelamento de tributos  6.873 - 3.854
Arrendamento  2.501 2.407 576
Dividendos e juros sobre capital próprio  6.243 - -
Outros  417 1.620 1.452

Total do passivo circulante  89.769 26.838 58.076
Não circulante

Empréstimos, financiamentos e 
debêntures  38.000 78.000 41.681

Partes relacionadas  39.142 528 20
Parcelamento de tributos  20.115 33.244 26.506
Imposto de renda e contribuição social 

diferidos  1.958 1.121 309
Provisão para contingências  4.704 1.312 1.290
Arrendamento  3.470 4.510 870
Adiantamento para futuro aumento 

de capital - 17.263 -
Outros - - 57

Total do passivo não circulante  107.389 135.978 70.733
Patrimônio líquido

Capital social  1.440 1.440 1.440
Reserva de lucros  72.301 53.573 44.300

Total do patrimônio líquido  73.741 55.013 45.740
Total do passivo e patrimônio líquido  270.899 217.829 174.549

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Relatório da Diretoria: Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de vossas senhorias o Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2021. A Diretoria.

Demonstração do resultado – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
2021 2020 2019

Receita operacional bruta 415.655 311.867 342.293
Glosas e Cancelamentos (26.887) (19.830) (17.431)
Deduções (22.251) (17.034) (19.351)

Receita líquida 366.517 275.003 305.511
Custos e Despesas operacionais

Pessoal (105.044) (113.468) (86.722)
Materiais e medicamentos (102.330) (66.187) (67.463)
Serviços de terceiros (87.078) (57.605) (61.793)
Depreciação e Amortização (8.280) (6.337) (7.219)
Arrendamento (1.838) (1.575) (867)
Aluguéis (203) (248) (376)

2021 2020 2019
Utilidades e serviços (5.526) (4.499) (4.023)
Despesas Comerciais (717) (276) (277)
Outros custos e despesas operacionais (4.015) (2.741) 2.583

(315.031) (252.936) (226.157)
Lucro (prejuízo) antes do resultado 

financeiro 51.486 22.067 79.354
Resultado financeiro (14.222) (6.500) (6.102)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 

renda e contribuição social 37.264 15.567 73.252
Imposto de renda e contribuição social (12.292) (6.294) (24.351)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 24.972 9.273 48.901

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Notas explicativas

Principais práticas contábeis – As demonstrações financeiras da São Lucas Médico Hospitalar S.A. são de responsabilidade da Administração e 
foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações subsequentes) e 
os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis adotadas pela Sociedade na 
elaboração das demonstrações financeiras são descritas abaixo: a) Reconhecimento da receita e custos: As receitas, custos e despesas das operações são 
reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. As receitas são reconhecidas de acordo com serviços locação mobiliária, 
quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas. Uma receita não é 
reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. b) Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos são classificados como circulantes 
quando realizáveis dentro dos doze meses seguintes. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais eles serão 
liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias ou cambiais de acordo com as condições contratuais. 
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