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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Senhores Clientes:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a sua apreciação as nossas Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 30 de junho de 2018 que compreendem o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações consolidadas dos recursos de consórcio e as Demonstrações consolidadas das 
variações nas disponibilidades de grupos de consórcio, bem como as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes.
Agradecemos aos nossos consorciados, fornecedores e especialmente aos nossos colaboradores, que nos retribuíram a confiança e credibilidade, e permanecemos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários.

Franca, 29 de agosto de 2018

A ADMINISTRAÇÃO.

Aos Diretores e Administradores da
Luiza Administradora de Consórcios Ltda.
Franca - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Luiza Administradora de Consórcios Ltda., que compreendem o balanço 
patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, as demonstrações consolidadas dos recursos de 
consórcios em 30 de junho de 2018 e das variações consolidadas nas disponibilidades dos grupos de consórcios 
para o semestre findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Luiza Administradora de Consórcios Ltda. em 30 de junho de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, bem como a posição patrimonial 
e financeira consolidada dos grupos de consórcios em 30 de junho de 2018 e as variações consolidadas nas 
disponibilidades dos grupos de consórcios para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para Opinião
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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Luiza Administradora de Consórcios Ltda., 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, 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

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
A Administração da Luiza Administradora de Consórcios Ltda. é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras
A Administração da Luiza Administradora de Consórcios Ltda. é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Luiza 
Administradora de Consórcios Ltda. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Luiza Administradora de Consórcios Ltda. ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Luiza Administradora de Consórcios Ltda. são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 uma 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 financeiras.
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 financeiras, 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Luiza Administradora de Consórcios Ltda.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Luiza Administradora de Consórcios Ltda. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 
Luiza Administradora de Consórcios Ltda. a não mais se manterem em continuidade operacional.

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

Comunicamo-nos com a Administração 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 agosto de 2018

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Fernando Antonio Rodrigues Alfredo
Contador CRC 1SP252419/O-0

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Rua Voluntários da Franca, 1311 - CEP 14400-490 - Franca - SP

CNPJ: 60.250.776/0001-91

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017  (Em milhares de Reais)

Ativo Nota 
explicativa 2018 2017 Passivo Nota 

explicativa 2018 2017

Circulante  42.001  40.724 Circulante  9.886  12.983 
Disponibilidades 4  1.523  955 Outras obrigações  9.886  12.983 
Aplicações Financeiras  6.483  11.150 Fiscais e previdenciárias 9  1.573  1.677 
Operações compromissadas 5  1.016  6.716 Sociais e estatutárias 9  -  1.782 
Aplicações interfinanceiras de liquidez 5  5.467  4.434 Diversas 9  8.313  9.524 

Títulos e valores mobiliários  31.895  27.436 
Carteira própria 6  31.895  27.436 Exigível a longo prazo  2.763  2.535 

Outros créditos  2.039  1.178 Outras obrigações  2.763  2.535 
Diversos 7  2.039  1.178 Diversas 9  2.763  2.535 

Outros valores e bens  61  5 
Despesas antecipadas  61  5 

Realizável a longo prazo  2.998  2.898 Patrimônio líquido  34.120  29.821 
Outros créditos  2.949  2.849 Capital social 11a  6.500  6.500 
Diversos 7  2.949  2.849 Reserva legal 11c  1.140  1.140 

Outros valores e bens  49  49 Reserva de lucros 11c  26.480  22.181 
Outros  49  49 

Permanente  1.770  1.717 
Imobilizado 8  1.424  1.377 
Imobilizações de uso  3.440  3.283 
Depreciações acumuladas  (2.016)  (1.906)

Intangível 8  346  340 
Software  1.614  1.536 
Amortização acumulada  (1.268)  (1.196)

      
Total do ativo  46.769  45.339 Total do passivo  46.769  45.339 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Rua Voluntários da Franca, 1311 - CEP 14400-490 - Franca - SP

CNPJ: 60.250.776/0001-91

Demonstrações de resultados
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de Reais - exceto o lucro líquido por cota)
Nota

explicativa
2018

1º semestre
2017

2º semestre
Receitas da intermediação financeira  1.137  1.314 

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários  1.137  1.314 

Outras receitas (despesas) operacionais  5.268  5.432 
Receitas de prestação de serviços 12  36.784  37.514 
Despesas de pessoal 13  (7.423)  (7.877)
Outras despesas administrativas 14  (21.118)  (21.281)
Despesas tributárias  (2.975)  (2.927)
Outras receitas (despesas) operacionais  -  3 

Resultado operacional  6.405  6.746 

Resultado não operacional  27  - 
      

Resultado antes da tributação sobre o lucro  6.432  6.746 

Imposto de renda e contribuição social 15  (2.133)  (2.146)
Provisão para imposto de renda - corrente  (1.640)  (1.587)
Provisão para imposto de renda - diferido  85  47 
Provisão para contribuição social - corrente  (609)  (623)
Provisão para contribuição social - diferido  31  17 

Lucro líquido dos semestres  4.299  4.600 

Lucro líquido por cota (em Reais)  0,66  0,71 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações consolidadas dos recursos de consórcios em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017  (Em milhares de Reais)

Demonstrações consolidadas das variações nas
disponibilidades de grupos de consórcios

Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de Reais)

Nota
explicativa

2018
1º semestre

2017
2º semestre

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido dos semestres  4.299  4.600 

Ajustes para:

Depreciações e amortizações  182  183 

Constituição/(reversão) de provisão para riscos  490  146 

Imposto de renda e contribuição social diferido  (116)  63 

Lucro líquido ajustado  4.855  4.992 

Variação de ativos e passivos:

(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários  205  (7.531)

(Aumento) redução de outros créditos  (897)  106 

Aumento (redução) de outras obrigações  (1.254)  1.075 

Aumento (redução) pagamento contingências  (219)  (169)

Pagamento de IR e CS no semestre  (104)  (129)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (2.270)  (6.648)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

(Aquisição)/alienação de imobilizado  (156)  (678)

(Aquisição)/alienação de intangivel  (79)  - 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (235)  (678)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

 Pagamento de dividendos  (1.782)  - 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (1.782)  - 

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre  955  3.289 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre 4  1.523  955 

Aumento/(Diminuição) do caixa e equivalente de caixa  568  (2.334)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de Reais)

Capital
 social

Reserva
Legal

Reserva
 de lucros

Lucros/
prejuízos

acumulados
 Total 

Saldos em 30 de junho de 2017  6.500  765  19.737  -  27.002 

Lucro líquido do semestre  -  -  -  4.600  4.600 

Destinações:

Reserva legal  -  375  -  (375)  - 

Dividendos distribuídos  -  -  -  (1.781)  (1.781)

Reserva de lucros  -  -  2.444  (2.444)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017  6.500  1.140  22.181  -  29.821 

Lucro líquido do semestre  -  -  -  4.299  4.299 

Reserva de lucros  -  -  4.299  (4.299)  - 

Saldos em 30 de junho de 2018  6.500  1.140  26.480  -  34.120 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
explicativa

2018
1º semestre

2017
2º semestre

Disponibilidades no início dos semestres  122.945  113.006 
Depósitos bancários  1.696  615 
Aplicações financeiras  11.455  14.263 
Aplicações financeiras vinculadas a contemplações  109.794  98.128 

Recursos coletados 3.2.k  175.588  177.959 
Contribuições para aquisição de bens  130.682  132.809 
Taxa de administração  33.923  34.306 
Contribuições ao fundo de reserva  2.634  2.638 
Rendimentos de aplicações financeiras  2.998  3.104 
Multas e juros moratórios  850  812 
Prêmios de seguros  2.224  2.245 
Outros    2.277  2.045 

Recursos utilizados 3.2.k  (173.032)  (168.020)
Aquisição de bens  (123.900)  (117.593)
Taxa de administração  (34.308)  (34.834)
Multas e juros repassados à Administradora  (419)  (404)
Prêmios de seguros  (2.244)  (2.384)
Devolução a consorciados desligados  (8.249)  (8.965)
Outros  (3.912)  (3.840)

Disponibilidades no fim dos semestres  125.499  122.945 
Depósitos bancários  2.491  1.696 
Aplicações financeiras  8.353  11.455 
Aplicações financeiras vinculadas a contemplações  114.655  109.794 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo Nota
explicativa 2018 2017 Passivo

Nota
explicativa 2018 2017

Circulante  384.268  368.595 Circulante  384.268  368.595 
Disponibilidades  2.501  1.696 Obrigações com consorciados 3.2.f  148.476  144.070 
Depósitos bancários  2.501  1.696 Valores a repassar 3.2.g  10.870  10.204 

Aplicações financeiras 6  122.998  121.249 Obrigações por contemplações a entregar 3.2.h  114.655  109.794 
Disponibilidades dos grupos  8.316  11.455 Obrigações com a Administradora  890  722 
Vinculadas a contemplações  114.655  109.794 Recursos a devolver a consorciados 3.2.i  84.369  80.288 
Recursos de grupo em formação  27  - Recursos dos grupos  3.2.j  25.008  23.517 

Outros créditos  258.769  245.650 
Direitos com consorciados contemplados 3.2.b  251.455  237.931 
Normais  242.526  228.998 
Em atraso  8.929  8.933 

Outros  7.314  7.719 

Compensação  2.461.581  2.585.227 Compensação  2.461.581  2.585.227 
Previsão mensal de recursos a receber de consorciados 3.2.c  16.917  17.251 Recursos mensais a receber de consorciados 3.2.c  16.917  17.251 
Contribuições devidas aos grupos 3.2.d  1.286.315  1.344.423 Obrigações dos grupos por contribuições 3.2.d  1.286.315  1.344.423 
Valor dos bens a contemplar 3.2.e  1.158.349  1.223.553 Bens a contemplar 3.2.e  1.158.349  1.223.553 

      

Total do ativo  2.845.849  2.953.822 Total do Passivo  2.845.849  2.953.822 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas das demonstrações financeiras em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017.

1. Contexto operacional
A Luiza Administradora de Consórcios Ltda. (“Administradora”) foi constituída em 5 de setembro de 1990 e suas 
operações consistem na administração de grupos de consórcio, formados para aquisição de veículos, motos, 
eletrodomésticos, imóveis e serviços.

2 Elaboração e publicação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que 
incluem as diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/76, alterações introduzi-
das pelas Leis 11.638/07 e 11.941 e normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN específicas 
para empresas administradoras de consórcio e estão apresentadas em conformidade com o Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
As operações dos grupos de consórcio são registradas em contas de compensação da Administradora e con-
troladas individualmente por grupo de consórcio. A posição patrimonial e financeira consolidada desses grupos 
de consórcio e as correspondentes variações nas disponibilidades de seus recursos estão sendo apresentadas, 
respectivamente, nas demonstrações consolidadas dos recursos de consórcio e das variações nas disponibilida-
des de grupos de consórcio, conforme a Carta-Circular BACEN n°. 3.147/04.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Administradora em  29 de agosto de 2018.

3 Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis utilizadas para o registro e avaliação dos elementos patrimoniais são as seguintes:

3.1 Administradora

a. Resultado das operações
A apuração do resultado é efetuada segundo o regime de competência, exceto pela taxa de administração dos 
grupos de consórcio, que é reconhecida como receita quando do efetivo recebimento das parcelas, conforme 
art. 8º, § 2ª da Circular nº 2.381/93 do Banco Central do Brasil, e pela despesa com comissões sobre vendas das 
cotas de consórcio, que são pagas e registradas no resultado quando da realização da venda.

b. Caixa e equivalentes de caixa
São representados por depósitos bancários disponíveis, aplicações no mercado aberto e aplicações em renda 
fixa, cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja igual ou inferior a 90 dias e apresentem 
risco insignificante de mudança de valor justo. Esses recursos são utilizados pela Administradora para gerencia-
mento de seus compromissos de curto prazo.

c. Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor de mer-
cado. As demais aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.

d. Títulos e valores mobiliários
São registrados e apresentados no Balanço Patrimonial conforme a Circular nº 3.068/01 do Banco Central do 
Brasil. São classificados nas seguintes categorias:
• Títulos para negociação - são aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego-

ciados. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor 
de mercado em contrapartida ao resultado do período;

• Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como 
mantidos até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em 
contrapartida ao resultado do período e ajustados ao valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, 
deduzidos dos efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e

• Títulos mantidos até o vencimento - são aqueles que são adquiridos com a intenção e capacidade finan-
ceira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos 
dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.  
Conforme a intenção da Administração os Títulos e Valores Mobiliários da empresa foram classificados como 
sendo para “negociação”

e. Outros ativos circulantes e realizável a longo prazo
Os demais ativos são apresentados pelo valor de realização, incluindo os rendimentos auferidos, bem como, 
quando aplicável, deduzidos das correspondentes provisões para ajuste do valor de realização.

f. Imobilizado de uso e intangível
O imobilizado de uso é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depre-
ciações são calculadas pelo método linear, sendo utilizadas as taxas apresentadas na Nota Explicativa nº 8.
O intangível é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada. As amortizações são 
calculadas pelo método linear, sendo utilizadas as taxas apresentadas na Nota Explicativa nº 8.

g. Avaliação do valor recuperável de ativos
Conforme Circular BACEN nº 3.387/08 que aprovou o pronunciamento técnico CPC1,os ativos não financeiros 
estão sujeitos à avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior frequência se as condições ou 
circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos seus valores. A Administradora não teve nenhum ativo sujeito 
à perda do seu valor recuperável durante o semestre findo em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017.

h. Ativos e passivos contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e das obri-
gações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Circular BACEN nº 3.484/10, que aprovou 
o pronunciamento técnico CPC 25, sendo os principais critérios os seguintes:
• Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando há evidências 

que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho 
como praticamente certo. Os ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas 
notas explicativas.

• Passivos contingentes - são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião dos 
assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco da perda de uma ação judicial, 
com provável saída de recursos para a liquidação das obrigações em montantes mensuráveis com suficiente 
segurança. As provisões requeridas para essas ações podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças 
relacionadas ao andamento de cada ação. Os passivos contingentes classificados como de perda possível 
não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas notas explicativas às demonstrações 
financeiras e os classificados como de perda remota não são provisionados, nem divulgados.
Os depósitos judiciais são mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidos das provisões para passivos 
contingentes, em atendimento às normas do BACEN.

i. Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda é calculada pela alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável acima de R$ 20 mensais. A contribuição social é calculada pela alíquota de 9%.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados sobre diferenças temporárias oriundas da pro-
visão de passivos contingentes e campanha de vendas, utilizando-se as alíquotas vigentes na data do balanço.

j. Uso de estimativas e julgamentos
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer 
que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas 

contábeis, como imposto de renda diferido e provisão para contingências. A liquidação dessas transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido às imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Administradora revisa essas estimativas e premissas periodicamente.

k. Partes relacionadas
A divulgação de informações sobre partes relacionadas é efetuada em consonância com a Circular do BACEN nº 
3.463/09, que aprovou o pronunciamento técnico CPC 05, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

l. Lucro por cota
De acordo com a constituição da Administradora não temos ha obrigatoriedade para distribuição de lucro por 
cota. No entanto, quando solicitado pela controladora (Magazine Luiza S/A) e havendo sobra de caixa, ocorre a 
distribuição de dividendos.

m. Reserva legal
É constituída de acordo com a Circular do BACEN nº 1.273/87, que determina a constituição desta reserva pelas 
empresas que utilizam o COSIF (plano contábil das instituições do sistema financeiro).

n. Eventos subsequentes
De acordo com a Circular do BACEN nº 3.578/12, que dispõe sobre a contabilização e divulgação de eventos 
subsequentes ao período a que se referem às demonstrações financeiras, conforme estabelecido no pronuncia-
mento técnico CPC 24, não foram identificados eventos subsequentes que necessitem ser divulgados desde a 
aprovação final dessas demonstrações financeiras.

3.2 Grupos de consórcio
Os ativos e passivos circulantes estão representados, principalmente, pelas contas a seguir, que incluem valores 
a vencer acima de 360 dias, conforme determina o modelo de publicação do BACEN.

a. Aplicações financeiras
São demonstradas pelo valor aplicado acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Os rendimen-
tos das aplicações são rateados pelos grupos proporcionalmente aos seus saldos diários.

b. Direitos com consorciados contemplados
Representam os valores a receber dos consorciados contemplados, registrados pelos valores de realização, 
referentes às parcelas vincendas do fundo comum e do fundo de reserva.

c. Previsão mensal de recursos a receber de consorciados
Representa a previsão, com base no valor do crédito vigente na data das demonstrações financeiras, de recebi-
mento das contribuições (do fundo comum e do fundo de reserva) dos consorciados, inclusive em atraso, para 
o mês subsequente ao do balanço.

d. Contribuições devidas aos grupos
Representam a previsão de recebimento do fundo comum e do fundo de reserva até o término dos grupos, 
calculada de acordo com os preços dos respectivos bens ou serviços na data do balanço.

e. Valor dos bens ou serviços a contemplar
Representa o valor total dos bens ou serviços a contemplar em assembleias futuras, calculado de acordo com 
os preços dos respectivos bens ou serviços na data do balanço.

f. Obrigações com consorciados
Representam o fundo comum, recebido de consorciados não contemplados para aquisição de bens ou serviços, 
o fundo de reserva, a taxa de administração e o seguro, recebidos de consorciados dos grupos em formação, 
acrescidos de rendimentos financeiros.

g. Valores a repassar
Representam os valores recebidos e ainda não repassados a terceiros pelo grupo, relativos à taxa de adminis-
tração, prêmios de seguro, multas, juros moratórios e multas rescisórias.

h. Obrigações por contemplações a entregar
Representam os créditos a repassar aos consorciados, pelas contemplações nas assembleias, acrescidos de 
rendimentos financeiros.

i. Recursos a devolver a consorciados
Representam os recursos coletados a serem devolvidos a consorciados ativos pela sobra de caixa (pagamentos 
a maior de parcelas), bem como os valores a pagar aos consorciados desistentes e excluídos relativos às 
respectivas contribuições ao fundo comum e ao fundo de reserva, deduzidos das multas aplicadas, ambos 
atualizados pela taxa de rendimentos financeiros aplicável aos dos recursos de grupos, deduzidos de multa, 
quando aplicável.

j. Recursos dos grupos
Representam os recursos recebidos a título de fundo de reserva, os rendimentos de aplicações financeiras, 
as multas, os juros moratórios retidos no grupo, as multas rescisórias retidas e a atualização de direitos com 
consorciados contemplados, bem como a atualização das obrigações dos itens do passivo quando ocorrer va-
riação do preço do bem.

k. Demonstração consolidada das variações de disponibilidades de grupos

Recursos coletados
Representam os recursos coletados dos grupos de consórcios e os rendimentos financeiros deles decorrentes. 
O valor da contribuição mensal para aquisição de bens ou serviços recebida dos participantes dos grupos é 
determinado com base no valor do crédito e no percentual de pagamento estabelecido para cada contribuição, 
de acordo com o prazo de duração dos grupos, acrescido da taxa de administração, fundo de reserva e seguro.
O fundo de reserva destina-se a cobrir eventuais insuficiências de caixa de cada grupo, conforme previsão con-
tratual. O saldo remanescente dos recursos do fundo de reserva de cada grupo é distribuído aos consorciados 
participantes no encerramento do grupo.

Recursos utilizados
Representam os pagamentos realizados pelos grupos, inclusive a título de pagamento da taxa de administração, 
decorrentes de seus diversos compromissos previstos no regulamento de consórcio. 
A taxa de administração é cobrada dos participantes dos grupos no ato do recebimento da contribuição para 
aquisição de bens ou serviços. 

l. Informações complementares sobre os grupos em andamento

2018
1°semestre

2017
2° semestre

Quantidade de grupos administrados 82 82
Quantidade de consorciados ativos 64.959 66.229
Quantidade de bens ou serviços entregues no período 6.296 5.092
Quantidade total de bens ou serviços entregues 125.467 119.171
Quantidade de bens ou serviços pendentes no período 4.578 4.601
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4 Caixa e equivalentes de caixa

2018 2017
Disponibilidades 2 2
Certificados deposito bancário 1.521 953
Total de disponibilidades 1.523 955

5 Aplicações financeiras
Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, as operações compromissadas estavam apresentadas como segue:

2018 2017

Até 12 meses Acima de 12 
meses Total Total

Compromissadas - Debentures 1.016 - 1.016 6.716
Certificado depósitos bancários 5.467 - 5.467 4.434
Total 6.483 - 6.483 11.150

As aplicações em operações compromissadas são atualizadas com base na variação do indexador e na taxa de 
juros pactuada e ajustados ao valor de mercado.
Em 30 de junho de 2018 as aplicações em operações compromissadas - Debentures e CDBs eram remuneradas 
a taxas que variavam entre 98,0% a 100,% (98,2% a 100% em 2017) do Depósito Interbancário (DI).

6 Títulos e valores mobiliários - administradora e grupos de consórcio
Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, os títulos e valores mobiliários, estavam apresentados 
como segue:

Administradora Grupos
Valor custo/mercado Valor custo/mercado
2018 2017 2018 2017

Titulos para negociação
Cotas de fundo de investimentos 31.895 27.436 55.424 61.334
Certificado deposito bancários - - 1.955 -
Letras financeira tesouro nacional - - 44.912 43.528
Notas do tesouro nacional - - 19.617 16.387
Outros - - 1.090 -

Total 31.895 27.436 122.998 121.249

As aplicações em cotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente conforme o valor da cota divul-
gada pelo Administrador do Fundo. Os fundos de investimento não são exclusivos.
A Administração classifica os títulos e valores mobiliários de acordo com sua intenção de negociação. Nos 
semestres findos em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017 não foram realizadas reclassificações ou 
alterações nas intenções, por parte da Administração.

Abertura por vencimento - Administradora

2018 2017
Sem 

vencimento Total Total

Titulos para negociação
 Cotas de fundo de investimento 31.895 31.895 27.436
Total 31.895 31.895 27.436

Abertura por vencimento - Grupos de consórcio

2018 2017
Sem 

vencimento
Até 12 
meses

Acima de 
12 meses Total Total

Títulos para negociação      
Cotas de fundo de investimento 55.424 - - 55.424 61.334
Certificados depósitos bancários 1.955 - - 1.955 -
Outros 1.090 - - 1.090 -
Letras financeiras do tesouro nacional - 44.912 44.912 43.528

Títulos mantidos até o vencimento
Notas do tesouro nacional - 7.449 12.168 19.617 16.387

  
Total 58.469 7.449 57.080 122.998 121.249

As cotas de fundos de investimento são custodiadas pelos administradores dos fundos. Os respectivos fundos 
não são exclusivos.
Durante os semestres findos de 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a Administradora não operou 
com instrumentos instrumentos financeiros derivativos.

7 Outros créditos - Diversos

2018 2017
Valores pendentes de recebimento - cobrança judicial(1) 1.880 1.922
Depósitos judiciais 689 663
Crédito tributário de IRPJ/CSLL diferido (Nota Explicativa nº15 b) 380 264
Empréstimo a grupos de consórcios(2) 1.008 744
Serviços prestados a receber 650 359
Outros 381 75
Total 4.988 4.027
 
Curto prazo 2.039 1.178
Longo prazo 2.949 2.849
(1) Valor a receber de consorciados de grupos encerrados que interromperam o pagamento de suas mensalidades 

e foram acionados judicialmente. Os valores são registrados também no passivo e apresentados na Nota 9.
(2) Valor a receber a titulo de taxa de administração de grupos de consórcios 

8 Imobilizado de uso e intangível
Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, o imobilizado de uso e o intangível estavam compostos 
como segue:

a. Composição dos saldos

Taxa de 
depreciação

2017 2016

Custo Depreciação 
acumulada Líquido Líquido

Instalações 10% 882 (211) 671 667 
Moveis e utencilios 10% 840 (560) 280 299 
Sistema de comunicação 10% 221 (144) 77 87 
Computadores e periféricos 20% 1.295 (996) 299 280 
Veículos 20% 202 (105) 97 44 
Total geral 3.440 (2.016) 1.424 1.377 

Taxa de 
amortização

2018 2017

Custo Amortização 
acumulada Líquido Líquido

Softwares 20% 1.614 (1.268) 346 340
Total geral 1.614 (1.268) 346 340

b. Movimentação dos saldos

Imobilizado Intangível Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Saldos no início do período 1.377 646 340 465 1.717 1.111
Adições 156 956 79 23 235 979
Depreciação (109) (225) (73) (148) (182) (373)

Saldos no fim do período 1.424 1.377 346 340 1.770 1.717

9 Outras obrigações diversas

2018 2017
Fiscais e previdenciárias:   
Imposto de renda e contribuição social a pagar 254 358
PIS a recolher 51 71
COFINS a recolher 238 328
ISS a recolher 650 191
Impostos e contribuições sobre salários 311 678
Outros 69 51
Total de obrigações fiscais e previdencias – curto prazo 1.573 1.677

Sociais e estatutárias  
Dividendos a pagar - 1.782
Total de obrigações fiscais e previdencias – curto prazo - 1.782
  
Diversas:  
Recursos não procurados -Grupos(1) 2.073 3.228
Valores pendentes de recebimento - cobrança judicial(2) 1.880 1.922
Provisão para pagamentos a efetuar 3.380 3.469
Provisão para riscos e passivos contingentes (Nota Explicativa nº 10) 883 612
Comissões a pagar Magazine Luiza (Nota Explicativa nº 16) 1.006 1.052
Comissões a pagar 1.600 1.649
Outras obrigações 254 127
Total 11.076 12.059
  
Curto prazo 8.313 9.524
Longo prazo 2.763 2.535
(1) Valores não retirados por consorciados desistentes/ xcluídos, bem como aqueles oriundos de Fundos de Reserva 

à disposição de consorciados, relativos a Grupos Encerrados, estando depositados em Fundos de Investimentos.
(2) Valor a receber de consorciados de grupos encerrados que interromperam o pagamento de suas mensalida-

des e foram acionados judicialmente. Os valores são registrados também no ativo e apresentado na Nota 7. 

10 Provisões para ativos e passivos contingentes

a. Ativos contingentes
Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017 não existiam ativos contingentes registrados.

b. Provisão para riscos e passivos contingentes
As provisões para riscos são representadas por contingências cíveis, fiscais e trabalhista com probabilidade de 
perda provável, conforme segue:

Cível Trabalhista Fiscal Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Saldos no inicio do semestre 128 292 446 307 38 - 612 599
Contituições/atualizações 194 274 405 168 - 38 599 480
Reversão/baixas (18) (334) (83) (10) (8) - (109) (344)
Pagamentos/condenações (99) (104) (90) (19) (30) - (219) (123)

Saldos no fim do semestre 205 128 678 446 - 38 883 612

A Administradora é parte em outros processos que foram classificados pela Administração como de risco de 
perda possível, com base na opinião de seus assessores jurídicos; portanto, nenhuma provisão foi constituída 
para tais processos. Os valores atribuídos à esses processos estão demonstrados a seguir:

2018 2017
Valor causa Valor causa

Civeis 398 115
Trabalhistas 400 100
Total geral 798 215

• Contingências cíveis - as principais ações estão relacionadas à revisão de contrato, obrigacionais, indeniza-
tórias, acrescido de juros e correção monetária.

• Contingências trabalhistas - as principais ações estão relacionadas a ex-vendedores de representação co-
mercial, os quais mantêm ou mantiveram contrato com a Administradora. Em geral, os reclamantes pleiteiam 
o reconhecimento de vínculo empregatício com as empresas representantes, bem como as verbas rescisórias 
decorrentes de um contrato de trabalho válido. Os pedidos contemplam a responsabilidade subsidiária/soli-
dária da Administradora em razão da terceirização.

11 Patrimônio líquido

a. Capital social
Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, o capital social é de R$ 6.500 (R$ 6.500 em 2017), dividido 
em 6.500.000 (6.500.000 em 2017) quotas com valor nominal de R$1,00.

b. Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas, são assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido de cada exercício, ajustado 
na forma do artigo 17 da Lei nº 6.404/76 e atualizações.
Não houve distribuição de dividendos mínimos obrigatórios relativos ao semestre findo em 30 de junho de 2018. 
Em 31 de dezembro de 2017 houve a destinação de dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 
2017 no montante de R$ 1.781 pago em 28 de março de 2018.

c. Reserva legal
A Administradora deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a reserva legal, que não poderá 
exceder 20% do capital integralizado. Ademais, a Administradora poderá deixar de destinar parcela do lucro 
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líquido para a reserva legal no exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das reservas de 
capital, exceder a 30% do capital social.

 2018 2017
Reserva de lucros 27.620 23.321
Lucros acumulados(1) 26.480 22.181
Reserva legal (Circular nº 1.273/3.221)(2) 1.140 1.140
(1) Constituída sem designação específica, podendo ser utilizada para distribuição de dividendos ou futuro 

aumento de capital, de acordo com o que for definido pelos cotistas da Administradora em atos societários 
pertinentes.

(2) Constituída mediante a Circular nº 1.273, de 29 de dezembro de 1987, com base no lucro líquido do exercício 
multiplicado por 5% (cinco porcento), cuja utilização se dará com a compensação de prejuízo fiscal quando 
esgotados os lucros acumulados ou demais reservas ou futuro aumento de capital.

12 Receitas de prestação de serviços
A composição da rubrica de receita com prestação de serviço nos semestres findos em 30 de junho de 2018 e 
31 de dezembro de 2017 era composto por:

2018
1º semestre

2017
2° semestre

Rendas com taxa administração de grupos de consórcios 34.101 34.623
Rendas com outros serviços 2.683 2.891
Total 36.784 37.514

13 Despesas de pessoal

2018
1º semestre

2017
2° semestre

Despesa de pessoal (7.423) (7.877)
Benefícios(1) (553) (582)
Encargos sobre folha(2) (1.600) (1.605)
Proventos(3) (5.235) (5.667)
Treinamentos (35) (23)

(1) Refere-se principalmente a benefícios de empregados da Administradora.
(2) Refere-se a INSS e FGTS sobre folha de pagamentos.
(3) Refere-se principalmente à despesa com salários, prêmios de produção e demais despesas sobre folha.

14 Outras despesas administrativas

 
 

2018
1º semestre

2017
2° semestre

Outras despesas administrativas (21.118) (21.281)
Comissões(1) (14.279) (16.195)
Promoção e propaganda(3) (2.554) (1.687)
Serviços técnicos especializados (1.882) (1.546)
Hospedagens e viagens (321) (259)
Depreciação e amortização (183) (183)
Alugueis de imóveis e equipamentos (204) (203)
Telecomunicação e dados (298) (351)
Processamento de dados (524) (302)
Outras despesas(2) (873) (555)

(1) Refere-se ao pagamento de serviços de intermediação na venda de cotas de consórcio.
(2) Refere-se, substancialmente, a provisão de contingencias, outros gastos administrativos e financeiras.
(3) O aumento das despesas entre os períodos reflete a estratégia da Administradora para promoção de vendas 

de cotas.

15 Imposto de renda e contribuição social

a. Despesa com imposto de renda e contribuição social

 2018
1° semestre

2017
2° semestre

Resultado antes da tributação 6.432 6.746
 
Adições e exclusões temporárias 271 23 
Provisões não dedutíveis 271 23 
 
Adições e exclusões permanentes 68 155 
Despesas não dedutíveis 68 155 
 
Base de cálculo 6.771 6.924 
 
Imposto de renda 1.681 1.720 
Deduções incentivos fiscais e ajuste exercício anterior (41) (133) 
Imposto de renda corrente 1.640 1.587 
 
Contribuição social corrente 609 623 

Ativo fiscal diferido (116) (64) 

Total de imposto de renda e contribuição social 2.133 2.146

b. Créditos tributários
Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a Administradora possuía diferenças temporárias referentes 
a provisões não dedutíveis no montante de R$ 1.114 (R$775 em 2017), sobre as quais foram contabilizados 
créditos tributários de imposto de renda e contribuição social no montante de R$ 380 (R$ 264 em 2017).

Tributo Até 12 meses Acima de 12 
meses Total 30/06/2018

Provisões para riscos 612 995 (724)  883 
Campanhas reconhecimentos 163  1.380 (1.312)  231 

Total 775  2.375 (2.036)  1.114 

Expectativa de realização dos créditos tributários:

Tributo Até 12 meses Acima de 12 
meses

Total
2018

Total
2016

   Imposto de renda 262 17 279 194
   Contribuição social 95 6 101 70

Total 357 23 380 264

16 Partes relacionadas
As transações com partes relacionadas referem-se a:

Empresa Descrição serviço
Ativo/Passivo Receita/Despesa

2018 2017 2018
1° semestre

2017
2° semestre

Magazine Luiza S/A
Comissão sobre vendas de 
consórcios nas lojas e site (1.006) (1.052) (5.597) (6.275)
Dividendos a pagar - (1.782) - -
Total (1.006) (2.934) (5.597) (6.275)

PJD Agropastoril LTDA. Locação de imóveis (34) (32) (192) (191)
MTG Adm. Assessoria e 
Participações S/A.

Assessoria técnica 
especializada (1) (3) (25) (21)

Total (1.041) (2.869) (5.815) (6.487)

A Administradora não possui benefícios de curto e longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remune-
ração baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.

17 Gerenciamento de Riscos
A Administradora de forma geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de suas operações e que 
podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos estratégicos e financeiros.
• Risco de crédito; 
• Risco de liquidez; 
• Risco de mercado; e 
• Risco operacional.
A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas exposições, bem como os crité-
rios adotados pela Administradora na gestão e mitigação de cada um dos riscos acima mencionados. 

Estrutura de gerenciamento de riscos 
O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, utilizado com o objetivo de adicionar valor ao 
negócio à medida que proporciona suporte às áreas de negócios no planejamento das atividades, maximizando 
a utilização de recursos próprios e de terceiros. 

a. Risco de crédito 
Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros como consequência de uma contraparte no 
contrato não honrar a totalidade ou parte de suas obrigações contratuais para com a Administradora. 

b. Risco de liquidez 
O risco de liquidez está relacionado tanto com a incapacidade de a Administradora saldar seus compromissos, 
quanto a dificuldades ocasionadas na transformação de um ativo em caixa necessário para quitar uma obrigação.
O risco de liquidez é limitado pela reconciliação do fluxo de caixa de nossa carteira de investimentos com os 
respectivos passivos. A Administração do risco de liquidez envolve um conjunto de controles, com permanente 
avaliação das posições assumidas e instrumentos financeiros utilizados. São aprovados, anualmente, pela Di-
retoria os níveis mínimos de liquidez a serem mantidos, assim como os instrumentos para gestão da liquidez, 
tendo como base as premissas estabelecidas na Política de Investimentos.

c. Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros e 
preços de ações, nos ganhos da Administradora ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. 
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, 
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno dos investimentos.

d. Risco operacional 
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associa-
das a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado 
e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de 
comportamento empresarial.
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar riscos operacio-
nais é atribuída à alta Administração dentro de cada unidade de negócio.
Dentro desse cenário, a Administradora dispõe de mecanismos de avaliação do seu sistema de controle interno 
para evitar a possibilidade de perda ocasionada pela inobservância, violação ou não conformidade com as 
normas e instruções internas.
O ambiente de controles internos também contribui para a gestão do risco operacional onde a matriz de riscos 
corporativos que é atualizada regularmente com base nas auto avaliações de riscos e controles, auditorias 
internas, testes do sistema de revisão dos controles e melhorias implantadas nas diversas áreas internas. Adicio-
nalmente, um programa de análises periódicas de responsabilidade da Auditoria Interna é aprovado anualmente 
pela Diretoria. Os resultados das análises da Auditoria Interna são encaminhadas à Diretoria.
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