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OPORTUNIDADES EM LEILÃO
IMÓVEIS COMERCIAIS NO RIO DE JANEIRO

29/04/2022

SEX - 9h | ELETRÔNICO

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial
JUCISRS 168/00

Rio de Janeiro/RJ

COND. DE PGTO DO LEILÃO:

6 lojas c/ área total de 928m².
Praça Pio X, nº 55, R. da Candelária,
nº 19 e R. da Alfândega, nº 20.
Frg. da Candelária (in loco, Centro).

- À vista c/10% de desconto;

Lance Mínimo: R$ 5.400.000,00

- Parcelado c/ sinal e o saldo
em até 12, 36 ou 48x;
Comissão de 5% à Leiloeira.

Edital completo, descrição
51 3535.1000 banco.bradesco/leiloes e fotos dos imóveis no site.

HOSPITAL FLUMINENSE S.A.
CNPJ: 30.145.502/0001-71

Relatório da Diretoria: Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de
Vossa Senhoria o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao execício findo em 31/12/2021. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo
2021
2020 Passivo
2021
2020
Passivo circulante
Ativo circulante
Fornecedores
1.739
7.497
Caixa e equivalentes de caixa
103
68
Salários, provisões e encargos sociais
7.154
6.302
Títulos e valores mobiliários
28.440
5.132
Obrigações fiscais
6.073
6.950
Arrendamento
30.367
27.482
Contas a receber
174.769
90.846
955
1.046
Outros
Estoques
7.877
5.543
Total do passivo circulante
46.288
49.277
Impostos a recuperar
1.109
354 Passivo não circulante
Outros
1.142
2.644
Partes relacionadas
26.400
11.519
Tributos parcelados
30
72
Total do ativo circulante
213.441 104.587
Imposto de renda e contribuição
Ativo não circulante
social diferidos
12.908
3.008
Partes relacionadas
2
Provisão para contingências
915
934
Arrendamento
57.400
72.553
Depósitos judiciais
731
666
Adiantamento
para
futuro
aumento
IR e CSLL diferidos
28.775
12.567
capital
49.189
5.690
Imobilizado
72.217
77.580 Total do passivo não circulante
146.842
93.776
Arrendamento
83.020
98.293 Patrimônio líquido
Capital social
172.281 133.707
Intangível
1.199
1.319
Reservas de lucros
33.970
18.254
Total do ativo não circulante
185.941 190.427 Total do patrimônio líquido
206.252 151.961
Total do ativo
399.382 295.014 Total do passivo e patrimônio líquido 399.381 295.014
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações Financeiras do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
2021
2020
2021
2020
Receita bruta
396.605 240.930
Despesas comerciais
(470)
(20)
Glosas e cancelamentos
(28.518) (19.486)
Outros custos e despesas
Deduções
(19.903) (13.331)
operacionais
(2.941)
(2.100)
Receita líquida
348.183 208.113 Total dos custos e despesas
Custos e despesas operacionais
operacionais
(318.593) (201.031)
Pessoal
(93.617) (78.216)
Lucro antes do resultado financeiro
Materiais e medicamentos
(79.869) (40.243)
e impostos sobre o lucro
29.591
7.082
Serviços de terceiros
(89.949) (54.200)
Resultado financeiro líquido
(8.353)
(3.367)
Depreciação e Amortização
(14.927)
(8.441) Lucro antes dos impostos sobre
Arrendamento
(23.578)
(4.265)
o lucro
21.238
3.715
Aluguéis
(797)
(832)
Impostos sobre o lucro
(5.521)
(2.772)
Utilidades e serviços
(12.442) (12.714) Lucro líquido do exercício
15.717
943
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Notas explicativas - Principais práticas contábeis: As serviços de diagnósticos e laboratoriais, quando seu valor
demonstrações financeiras do Hospital Fluminense S.A. são pode ser mensurado de forma confiável, líquidas de desde responsabilidade da Administração e foram elaboradas contos, créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas.
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, obser- Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza signifivando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações cativa da sua realização. b) Ativos e passivos circulantes e
subsequentes) e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo não circulantes: Os ativos são classificados como circulanComitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais tes quando realizáveis dentro dos doze meses seguintes.
políticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados
das demonstrações financeiras são descritas abaixo: a) pelos montantes nos quais eles serão liquidados consideReconhecimento da receita e custos: As receitas, custos e rando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados
despesas das operações são reconhecidos em conformida- e variações monetárias ou cambiais de acordo com as conde com o regime contábil de competência dos exercícios. As dições contratuais. Nilo César Braga de Almeida - Contareceitas são reconhecidas de acordo com a prestação dos dor - CRC/RJ 068910/O-6 - CPF 967.034.827-72.
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