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MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
CNPJ nº 04.124.922/0001-61 

 

Belo Horizonte (MG), 02 de Dezembro de 2020. 
 
 
Ao 
Banco Central do Brasil 
DESIG - STA 
 
 

Ref.: Documento 9010 – Demonstrações Financeiras Consolidadas 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento à Circular/Bacen nº 3.964 de 25.09.2019 e seguindo as 
especificações da Carta Circular nº 3.981 de 25.10.2019, a Multimarcas 
Administradora de Consórcios Ltda, inscrita sob. CNPJ: 04.124.922/0001-61 vem por 
meio deste disponibilizar as seguintes informações: 
 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração do Resultado; 

 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido; 

 Demonstração do Resultado Abrangente; 

 Demonstração do Fluxo de Caixa; 

 Demonstração Consolidada dos Recursos de Consórcio; 

 Demonstração Consolidada das Variações das Disponibilidades de Grupos; 

 Notas Explicativas. 
 
As mesmas seguem acompanhas do Termo Declaratório quanto a responsabilidade 
pelas informações, conforme previamente definido em regulamentação específica. 
 
Data Base das Demonstrações: 30 de junho de 2020. 
 
Divulgação para acesso público e gratuito no site da administradora: 
www.multimarcasconsorcios.com.br, em 02/12/2020. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
Fabiano Lopes Ferreira 
Sócio - Controlador 
 
 

http://www.multimarcasconsorcios.com.br/
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Belo Horizonte (MG), 02 de Dezembro de 2020. 

 
 
 
Ao 
Banco Central do Brasil 
DESIG - STA 
 
 
 
 

TERMO DECLARATÓRIO 
 
 
 
 
Eu, FABIANO LOPES FERREIRA, portador do CPF nº 275.769.656-49, no uso 

de minhas atribuições no cargo de Diretor/Estatutário, com poderes 

outorgados, declaro que assumo total responsabilidade pela veracidade e 

conteúdo dos documentos contidos no arquivo, conforme descritos na carta de 

apresentação, em atendimento a Circular/Bacen nº 3.964 de 25/09/2019. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
FABIANO LOPES FERREIRA 
Sócio - Controlador 
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Balanço Patrimonial Consolidado 
 

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais) 
 
 

ATIVO 
 
 

CIRCULANTE  NOTA  30/JUN/2020  31/DEZ/2019 

Caixa e bancos  -  5  9 

Títulos e valores mobiliários  5  8.095  3.155 

Taxa de administração a receber  6  1.796  1.365 

Valores pendentes de recebimento judicial  6  20.595  20.695 

Bens apreendidos de grupos encerrados  6  166  166 

Adiantamentos salariais  6  18  17 

Depósitos judiciais  6  15  15 

Impostos de renda a compensar  6  25  23 

Adiantamento a fornecedores  6  209  257 

Devedores diversos - Planos encerrados  6  3.880  3.662 

    34.804  29.364 

NÃO CIRCULANTE       

Outros investimentos       

Imóveis não de uso próprio  7  660  660 

    660  660 

Imobilizado       

Instalações  7  60  25 

Móveis e utensílios  7  329  323 

Equipamentos de informática  7  334  323 

Equipamentos de comunicação  7  66  66 

Veículos de uso próprio  7  9  9 

(-) Depreciação acumulada  7  (484)  (449) 

    314  297 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO       

Recursos de Consórcio       

Utilizados  -  941.053  806.000 

A utilizar  -  74.402  59.978 

Previsão mensal de recursos a receber  -  13.272  13.359 

    1.028.727  879.337 

       

TOTAL DO ATIVO    1.064.505  909.658 

 
 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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Balanço Patrimonial Consolidado 
 

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais) 
 
 

PASSIVO 
 
 

  NOTA  30/JUN/2020  31/DEZ/2019 

CIRCULANTE       

Contribuições trabalhistas a recolher  8  171  199 

Impostos e contribuições a recolher  10  1.818  1.002 

Impostos retidos a recolher  8  237  203 

Impostos e contrib. sobre lucros a pagar  8  277  - 

Provisão de férias e encargos  9  482  364 

Provisão de 13º salários e encargos  9  168  - 

Fornecedores diversos  11  41  46 

Depósitos não identificados  11  147  169 

Recursos de consórcio não procurados  11  441.  697 

Recursos pendentes de cobrança judicial  11  20.761  20.861 

Créditos de grupos encerrados  11  475  497 

Bloqueios judiciais a pagar de grupos  11  2.856  - 

Outros valores a pagar de grupos  11  1.749  2.800 

       29.624  26.838 

NÃO CIRCULANTE       

Patrimônio líquido       

Capital social   12  4.335  4.335 

Prejuízos acumulados  12  (852)  (3.044) 

Resultado do semestre/exercício  12  2.671  2.192 

          6.154  3.483 

       

CONTAS DE COMPENSAÇÃO       

Recursos de Consórcio       

Utilizados  -  941.053  806.000 

A utilizar  -  74.402  59.978 

Previsão mensal de recursos a receber  -  13.272  13.359 

    1.028.727  879.337 

       

TOTAL DO PASSIVO    1.064.505  909.658 

 
 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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Demonstrações do Resultado Consolidada 
 

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais) 
 
 

  NOTA  30/JUN/2020  30/JUN/2019 

RECEITAS OPERACIONAIS       

   RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       

Receitas de taxa de administração  15  76.192  87.753 

RENDAS DE INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS       

Receitas de aplicações financeiras  15  15  62 

    76.207  87.815 

DESPESAS OPERACIONAIS       

Despesas com pessoal  17  (3.049)  (2.400) 

Despesas com comissões  16  (55.995)  (67.815) 

Despesas com aluguéis  16  (302)  (295) 

Despesas com comunicações  16  (425)  (477) 

Despesas com materiais  16  (216)  (344) 

Despesas com publicidades  16  (1.237)  (3.702) 

Despesas com serviços especializados  16  (823)  (592) 

Despesas financeiras  16  (40)  (32) 

Encargos de depreciação  16  (36)  (21) 

Despesas tributárias  16  (5.676)  (6.267) 

Despesas com grupos de consórcio  16  (4.516)  (1.908) 

Outras despesas administrativas   16  (375)  (417) 

    72.690  (84.270) 

       

RESULTADO OPERACIONAL    3.517  3.545 

       

RESULTADO NÃO OPERACIONAL  15  (26)  (101) 

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS    3.491  3.444 

Provisão para o imposto de renda  16  (598)  (712) 

Provisão para a contribuição social  16  (222)  (261) 

LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCICIO    2.671  2.471 

       

LUCRO (PREJUÍZO) POR QUOTA    0,62  0,57 

 
 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Consolidada 
 

Em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 (Em milhares de reais) 
 
 
 

  Resultados  Patrimônio Líquido 

Descrição Capital Acumulados  Total 

Saldo inicial em 01 de Janeiro de 2019 4.335 (3.044)  1.291 

     

Resultado do 1º semestre de 2019 - 2.471  2.471 

     

Saldo em 30 de Junho de 2019 4.335 (573)  3.762 

     

Mutações no semestre  (279)  (279) 

     

Saldo inicial de 01 de Janeiro de 2020 4.335 (852)  3.483 

     

Resultado do 1º semestre de 2020 - 2.671  2.671 

     

Saldos em 30 de junho de 2020 4.335 1.819  6.154 

     

     

 
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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Demonstração do Resultado Abrangente 
 

Em 30 de junho de 2020 e 30 de junho 2019 (Em milhares de reais) 
 
 
 
 

  30/JUN/2020  30/JUN/2019 

     

Resultado do período  2.671  2.471 

     

Outros resultados abrangentes  -  - 

     

Resultado abrangente do período  2.671  2.471 

     

 
 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado 
 

Em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 (Em milhares de reais) 
 
 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 30/JUN/2020  30/JUN/2019 

Lucro (prejuízo) do exercício 2.671  2.471 

Depreciações e amortizações 36  20 

Caixa operacional antes dos movimentos de capital de giro 2.707  2.491 

    

Diminuição (aumento) nos ativos:  (505)  2.364 

Taxa de administração a receber (432)  1.218 

Valores a receber pendentes cobrança judicial 100  1.396 

Adiantamentos salariais (1)  (19) 

Impostos a compensar (2)  (11) 

Adiantamento a fornecedores 48  (174) 

Devedores diversos – planos encerrados (grupos) (218)  (46) 

Aumento (diminuição) nos passivos: 2.786  (3.050) 

Contribuições trabalhistas 
 

(28)  61 

Impostos e contribuições  1.127  228 

Provisão de 13º salários, férias e encargos sociais 287  135 

Fornecedores (5)  45 

Recursos não procurados (256)  (1.098) 

Valores a receber pendentes de cobrança judicial (100)  (1.396) 

Depósitos não identificados (22)  33 

Valores a pagar de grupos de consórcio 1.783  (1.058) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 4.988  1.805 

    

Fluxo de caixa das atividades de investimento:    

Adições no imobilizado (53)  (123) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos: (53)  (123) 

    

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa  4.935  1.682 

    

Variação líquidas das disponibilidades 4.935  1.682 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  3.164  6.042 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período  8.099  7.724 

 
 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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Demonstração dos Recursos de Consórcio Consolidada 
 

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais) 
 

ATIVO 
 
 

  NOTA  30/JUN/2020  30/JUN/2019  

CIRCULANTE    237.053  166.822  

Disponibilidades    74.402  49.575  

Depósitos bancários    996  2.122  

Aplicações financeiras de liquidez    73.406  47.453  

        

Outros Créditos    160.825  113.411  

Direitos junto a consorciados contemplados        

Normais  4c  147.315  105.175  

Em atraso  4c  6.322  4.124  

Em cobrança judicial  4c  6.648  4.112  

        

Diversos    2.366  3.836  

Devedores por depósitos em garantia        

Outros (Bloqueio judicial financeiro)  -  2.366  3.836  

        

ATIVO DE COMPENSAÇÃO        

Previsão mensal de recursos a receber  4d  13.272  13.199  

Contribuições devidas ao grupo    2.116.925  2.083.860  

Valor dos bens ou serviços a contemplar  4e  1.923.187  1.930.766  

    4.053.384  4.027.825  

        

TOTAL DO ATIVO    4.290.437  4.194.647  

 
 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 
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Demonstração dos Recursos de Consórcio Consolidada 
 

Em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 (Em milhares de reais) 
 

 

PASSIVO 
 
 

CIRCULANTE  NOTA  30/JUN/2020  30/JUN/2019 

Grupos em formação    -  1.226 

Recebimentos não identificados  4f  2.882  1.488 

Contrib. de consorciados não contemplados  4f  51.574  42.428 

Valores a Repassar    21.373  13.431 

Obrigações por contemplações a entregar  4h  65.035  43.355 

Obrigações com a administradora  -  459  68 

Recursos a devolver a consorciados    84.619  57.593 

Recursos do Grupo    11.111  7.233 

TOTAL DO CIRCULANTE    237.053  166.822 

 
COMPENSAÇÃO       

Previsão mensal de recursos a receber  -  13.272  13.199 

Contribuições devidas ao grupo  -  2.116.925  2.083.860 

Valor dos bens ou serviços a contemplar  -  1.923.187  1.930.766 

TOTAL DA COMPENSAÇÃO    4.053.384  4.027.825 

       

TOTAL DO PASSIVO    4.290.437  4.194.647 

 
 
 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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Demonstração na Variação das Disponibilidades de Grupos Consolidada 
 

Em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 (Em milhares de reais) 
 

 

 

 

DESCRIÇÃO    30/JUN/2020  30/JUN/2019 

       

DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO    59.978  31.876 

       

Depósitos bancários    799  819 

Aplicações financeiras do grupo    8.756  8.065 

Aplicações financeiras vinculadas contemplações    50.424  22.992 

       

RECURSOS COLETADOS    152.573  165.774 

       

Contribuições para aquisição de bens    55.757  52.138 

Taxa de administração    74.090  86.321 

Contribuições ao fundo de reserva    2.926  2.765 

Rendimentos de aplicações financeiras    699  646 

Multas e juros moratórios    570  480 

Prêmios de seguros    7.589  7.174 

Outros    10.942  16.250 

       

RECURSOS UTILIZADOS    (138.149)  (148.076) 

       

Aquisição de bens    (45.016)  (37.344) 

Taxa de administração    (73.655)  (87.538) 

Multas e juros moratórios    (286)  (240) 

Prêmios de seguros    (7.270)  (6.923) 

Devolução a consorciados desligados    (123)  (45) 

Outros    (11.799)  (15.986) 

       

DISPONIBILIDADES FINAIS    74.402  49.574 

       

Depósitos bancários    996  2.121 

Aplicações financeiras do grupo    10.307  7.017 

Aplicações financeiras vinculadas contemplações    63.099  40.436 

 
 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 30 DE JUNHO DE 2020 (em milhares de reais) 
 
 
1 CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Administradora tem por objetivo a constituição, organização e administração de 
grupos de consórcio, com a finalidade de propiciar a cada um dos consorciados, 
mediante um fundo comum, a aquisição de bens móveis, imóveis e serviços. 
 
Os procedimentos adotados pela Administradora estão sujeitos à validação por parte 
de seu órgão regulador, o Banco Central do Brasil. 
 
 
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA 
ADMINISTRADORA E DOS GRUPOS DE CONSÓRCIO 
 
As demonstrações contábeis emanadas das Leis nº 4.595 de 31/12/1964 (Lei do 
Sistema Financeiro), e Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (Lei das Sociedades por Ações), 
com as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638 de 28/12/2007 e nº 11.641 de 
11/01/2008 para a contabilização das operações associadas às normas e Instruções 
do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), 
específicas para as empresas administradoras de consórcios, estão apresentadas em 
conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
- COSIF. 
 
Foram publicadas normas e interpretações pelo Comitê de Pronunciamento Contábil 
- CPC que alteraram as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro do processo de 
convergência com as normas internacionais de contabilidade. Essas normas e 
interpretações precisam ser aprovadas pelo Bacen para que sejam aplicáveis às 
Administradoras. A Administração aguardará as deliberações do Conselho Monetário 
Nacional e do Bacen sobre essas normas e interpretações para ajustar as 
demonstrações contábeis dentro do que for aplicável. O Conselho Monetário Nacional 
(CMN) aprovou os seguinte pronunciamentos, observados integralmente pela 
Administradora, quando aplicável: CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para 
Elaboração de Relatório Contábil-Financeiro, CPC 01 - Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos, CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, CPC 05 
- Divulgação sobre Partes Relacionadas, CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em 
Ações, CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, 
CPC 24 - Evento subsequente, CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes e CPC 33 - Benefícios a Empregados. 
 
A elaboração das demonstrações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às administradoras de consórcios, requer que a Administração use 
de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis, quando for o caso. 
Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: os 
ativos fiscais diferidos, as antecipações de imposto de renda e contribuição social, 
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provisão para as demandas cíveis, valorização de instrumentos financeiros e outras 
provisões.  Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas 
somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação. Os resultados efetivos podem 
ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas. 
 
As operações dos grupos de consórcio são controladas individualmente por grupo. A 
posição patrimonial e financeira desses grupos e as correspondentes variações nas 
disponibilidades de seus recursos são apresentadas, respectivamente, nas 
demonstrações consolidadas dos recursos de consórcio e das variações nas 
disponibilidades de grupos de consórcio. 
 
A Administração considera que a Administradora possui recursos para dar 
continuidade aos seus negócios no futuro e não tem conhecimento de nenhuma 
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de 
continuar operando, consistente com seu plano de negócios preparado no início de 
cada exercício, que compreende os planos de investimento de capital, os planos 
estratégicos, as metas corporativas e os programas de manutenção das instalações 
da Administradora. Os planos são acompanhados durante o exercício pelos setores 
competentes, podendo sofrer alterações. 
 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administradora em 25 de outubro 
de 2020. 
 
 
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DA ADMINISTRADORA 
 
a) Moeda Funcional e de Apresentação 
 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional 
da Administradora. Todos saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. 
 
b) Apuração do Resultado 
 
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência que estabelece que 
as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos 
em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se relacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. 
 
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro- 
rata dia e calculadas com base no método exponencial. 
 
As operações com taxas pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço. 
 
A receita com taxa de administração é reconhecida mensalmente em função dos 
recebimentos das contribuições pagas pelos grupos formados, e a despesa de 
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comissão sobre venda de cotas de consórcio, cujo pagamento se dá em parcela única, 
é reconhecida quando da inclusão dos consorciados no grupo. 
 
c) Caixa e Equivalentes de Caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, 
aplicações no mercado aberto e aplicações financeiras de liquidez, 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 gerenciamento de seus compromissos. 
 
d) Ativos Circulantes e Realizável a Longo Prazo 
 
São demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias (em base pro rata dia). 
 
e) Despesas Antecipadas 
 
São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos 
direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo 
registradas no resultado de acordo com o regime de competência. 
 
f) Investimentos 
 
Os imóveis não de uso próprio são registrados em outros investimentos de caráter 
permanente. 
 
g) Imobilizado 
 
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades ou exercícios com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens 
da Administradora. 
 
Depreciado às taxas que levam em consideração a vida útil dos bens e ajustados por 
redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. 
 
h) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 
 
Os valores demonstrados incluem, quando aplicável, os encargos e as variações 
monetárias (em base pro rata dia). 
 
i) Imposto de Renda e Contribuição Social 
 
São cálculos com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro líquido pelo método de lucro real, onde são aplicadas as alíquotas 
vigentes do Imposto de Renda (IRPJ) (15%) acrescida do adicional de 10% sobre o 
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lucro tributável acima de R$ 20 mil mensais - R$ 240 mil/exercício), e da Contribuição 
Social (CSLL) a alíquota de 9%. 
 
A Administração avalia periodicamente a posição final das situações, no qual a 
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando 
apropriado. 
 
j) Valores Pendentes de Recebimento Judicial 
 
Os valores apresentados nesta conta, em contrapartida a recursos pendentes de 
recebimento judicial, referem-se a valores ajuizados de grupos encerrados 
transferidos para a Administradora por ocasião do encerramento do grupo e deverão 
ser rateados aos consorciados quando do seu recebimento. 
 
k) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes 
 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões das contingências 
ativas e passivas são efetuadas de acordo com os critérios definidos pela NBC TG 25 
(CPC25), o qual foi aprovado pela Resolução nº 3.828/09 do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e de acordo com a Carta-Circular/Bacen nº 3.429/10, sendo: a) Ativos 
Contingentes: não são reconhecidos sobre as quais não caibam mais recursos, 
caracterizando ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de 
recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os ativos 
contingentes, cuja expectativa de êxito é provável são divulgadas em nota explicativa. 
b) Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores 
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a 
complexidade e o posicionamento dos tribunais, sempre que a perda for avaliada 
como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para liquidação das 
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. c) Passivos contingentes: não satisfazem os critérios de reconhecimento, 
pois são considerados como perdas possíveis, devendo apenas ser divulgados em 
notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não 
são provisionadas e nem divulgadas. 
 
 
4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DOS GRUPOS DE CONSÓRCIO 
 
a) Aplicações Financeiras 
 
Representam os recursos disponíveis ainda não utilizados pelos grupos, os quais são 
mantidos em conta vinculada para aplicação diária em operações à ordem do Banco 
Central do Brasil, conforme determinam as Circulares nº 2.454/94 e 3.524/11. O 
rendimento dessas aplicações é incorporado diariamente ao fundo comum ou ao 
fundo de reserva de cada grupo e aos valores pendentes de entrega a consorciados 
contemplados, não incidindo sobre estes a taxa de administração. O saldo das 
aplicações financeiras inclui rendimentos auferidos computados pro-rata dia. 
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b) Bens Apreendidos ou Retomados 
 
Representam o valor dos bens apreendidos e retomados dos clientes inadimplentes. 
 
c) Direitos junto a Consorciados Contemplados – Normas 
 
Representam os valores devidos a título de fundo comum e de fundo de reserva, a 
receber de consorciados contemplados, da data da contemplação até o final do grupo, 
incluído os direitos em atraso e em cobrança judicial. 
 
d) Previsão Mensal de Recursos a Receber de Consorciados 
 
Registram, em forma de compensação, a previsão de recebimentos de contribuições 
(fundo comum e fundo de reserva) de consorciados ativos para o mês de julho/2020. 
O montante foi calculado com base no preço do bem vigente no último dia do mês de 
junho de 2020. 
 
e) Valor dos Bens ou Serviços a Contemplar 
 
Correspondem ao valor dos bens a serem contemplados em assembleias futuras até 
o final do grupo, calculado com base no preço do bem vigente no período. 
 
f) Obrigações com Consorciados 
 
Registram-se os valores referentes a: a) grupos em formação - valores recebidos 
antes da constituição formal do grupo; b) recebimentos não identificados - valores 
recebidos cuja procedência ou destinação não foi identificada e c) contribuições de 
consorciados não contemplados - valores recebidos dos consorciados não 
contemplados para aquisição de bens e serviços. 
 
g) Valores a Repassar 
 
Representam todos os valores recebidos e ainda não repassados a Administradora 
ou a terceiros, tais como taxa de administração, prêmios de seguros, multas e juros 
moratórios, multas rescisórias, custas judiciais, despesas de registro de contrato e 
outras obrigações. 
 
h) Obrigações por Contemplações a Entregar 
 
Representam os créditos a repassar aos consorciados, pelas contemplações nas 
assembleias. 
 
i) Recursos a Devolver a Consorciados  
 
Representam os recursos a devolver a consorciados ativos, por ocasião do rateio de 
encerramento do grupo, pelos excessos de amortização, ou ainda aos consorciados 
desistentes ou excluídos. 
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j) Recursos do Grupo 
 
Representam os recursos do grupo a serem rateados aos consorciados ativos quando 
do encerramento do grupo formado pelos valores recebidos a título de fundo de 
reserva acrescido dos respectivos rendimentos financeiros. 
 
 
5 CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA 
 
Compõem-se: 
 

DESCRIÇÃO 30/06/2020 31/12/2019 

Bens numerários 1 4 

Depósitos bancários a vista 3 5 

Aplicações financeiras mercado 8.095 3.155 

TOTAL 8.099 3.164 

 
 
5.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ  
 
Compõem-se: 
 

TIPO INSTITUIÇÃO TAXA 30/06/2020 31/12/2019 

CDI Banco do Brasil 97%M 8.095 3.155 

TOTAL 8.095 3.155 

 
Representam os recursos disponíveis da Administradora e dos recursos a devolver 
aos consorciados desligados, aplicados em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e 
Certificados de Depósitos Bancários (CDI), segundo determinações do Bacen. Os 
rendimentos financeiros estão apropriados até a data do balanço. 
 
 
6 OUTROS CRÉDITOS (ADMINISTRADORA) 
 

DESCRIÇÃO 30/06/2020 31/12/2019 

Taxa de administração a receber 1.796 1.365 

Valores a receber pendência cobrança judicial 20.761 20.861 

Adiantamentos salariais 18 17 

Depósitos judiciais 15 15 

Impostos a compensar 25 23 

Adiantamentos administrativos 209 257 

Devedores diversos - planos encerrados 3.880 3.662 

TOTAL 26.704 26.200 
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7 PERMANENTE 
 

Descrição Custo Depreciação 30/06/2020 31/12/2019 

Investimentos     

Imóveis não de uso próprio 660 - 660 660 

 660 - 660 660 

Imobilizado     

Instalações 60 (12) 47 13 

Móveis e utensílios 329 (248) 81 83 

Sistema de comunicação 66 (66) - 2 

Equipamentos de informática 334 (151) 184 197 

Veículos 9 (8) 1 2 

 798 (485) 313 297 

     

ATIVO PERMANENTE LIQUIDO  1.458 (485) 973 957 

 
As depreciações do imobilizado foram calculadas neste período com base nas taxas 
estabelecidas pela legislação regente. 
 
 
8 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER 
 

DESCRIÇÃO 30/06/2020 31/12/2019 

INSS a recolher 127 141 

FGTS a recolher 25 37 

IRRF s/ folha de salários a recolher 19 21 

Contribuição sindical a recolher - - 

TOTAL 171 199 

 
 
9 DESPESAS COM PESSOAL 
 

DESCRIÇÃO 30/06/2020 31/12/2019 

Provisão de Férias 361 270 

Provisão de INSS s/ Férias 92 72 

Provisão de FGTS s/ Férias 29 22 

Provisão de 13º salários 126 - 

Provisão de INSS s/ 13º Salários 32 - 

Provisão de FGTS s/ 13º Salários 10 - 

TOTAL 650 364 

 
As obrigações trabalhistas e previdenciárias estão dentro dos prazos para pagamento.  
Os valores relativos às férias e ao 13º salário devidos aos funcionários estão 
provisionados proporcionalmente ao período aquisitivo, e acrescidos dos encargos 
correspondentes. 
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10 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS A RECOLHER 
 

DESCRIÇÃO 30/06/2020 31/12/2019 

ISSQN a recolher 1.118 880 

PIS a recolher 125 89 

COFINS a recolher 575 409 

PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher 134 170 

ISSQN na fonte a recolher 31 46 

IRPF de terceiros a recolher 72 94 

TOTAL 2.055 1.688 

 
Os impostos e contribuições fiscais estão dentro dos prazos para pagamento. 
 
 
11 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 

DESCRIÇÃO 30/06/2020 31/12/2019 

Recursos não procurados 441 698 

Recursos pendentes de cobrança judicial 20.761 20.861 

Créditos de grupos encerrados 475 497 

Depósitos não identificados 148 169 

Fornecedores de bens e serviços 41 46 

Provisão para com grupos - Bacen 1.749 2.800 

Bloqueios judiciais a pagar 2.856 0 

TOTAL 26.471 25.071 

 
 
12 CAPITAL SOCIAL 
 
a) Capital  
 
O Capital Social está representado por 4.335.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado no montante de R$ 
4.335.000,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais). 
 
b) Dividendos 
 
No primeiro semestre de 2020 a Administradora apurou superávit de R$ 2.670.559 e 
no exercício de 2019, apurou um superávit de R$ 2.191.541, o qual foi transferido para 
a conta de Resultados Acumulados. 
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13 LIMITES DE ALAVANCAGEM 
 

CONTA 
NOMENCLATURA 

30/06/20
20 

31/12/2019 

(+) 09.0.0.0.0-7 Disponibilidades (4350) 74.402 59.978 

(-) 09.6.0.0.0-9 Aplicação Vinculada Contemplação (4350) (63.100) (50.424) 

(+) 4.0.0.00.00-8 Passivo Circulante (4010) 29.624 26.838 

(-) 4.9.8.93.20-9 Valores Pend. Receb.- Cobr. Jud. (4010) (20.761) (20.861) 

(=) TOTAL 20.165 15.531 

 Divisor Utilizado 6 6 

 Patrimônio Líquido Exigido (1) 3.361 2.588 

(+) 6.0.0.00.00-2 Patrimônio Líquido Contábil em 30.06.2020 6.153 3.483 

(+/-) Ajustes da Auditoria - - 

 Patrimônio Líquido Ajustado (2) 6.153 3.483 

SUPERÁVIT PATRIMONIAL (3) = (2) – (1) 2.792 895 

 
A Administradora mantém seus limites de alavancagem dentro dos critérios 
determinados pela Circular/Bacen n° 3.524 de 03/02/2011. 
 
 
14 LIMITES DE IMOBILIZAÇÃO 
 

CONTA DESCRIÇÃO 30/06/2020 % 31/12/2019 % 

6.0.0.00.00-2 Patrimônio Líquido Ajustado 6.153  3.483  

 100 % PLA (Limite) 6.153  3.483  

2.2.0.00.00-2 Ativo Permanente 973 16% 957 27% 

 LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO 5.180  2.526  

 
A Administradora mantém seus limites de alavancagem dentro dos critérios 
determinados pela Circular/Bacen n° 3.524 de 03/02/2011 (artigo 2º § 1º). 
 
 
15 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Compõem-se: 
 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 
2020 

2º SEMESTRE 
2019 

Taxa de Administração 76.192 85.639 

TOTAL 76.192 85.639 
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16 DESPESAS COM PESSOAL 
 
Compõem-se: 
 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 
2020 

2º SEMESTRE 
2019 

Pessoal – Benefícios (1) (253) (346) 

Pessoal – Encargos Sociais (2) (684) (670) 

Pessoal – Proventos (3) (2.112) (2.017) 

Pessoal – Treinamentos (-) (106) 

TOTAL (3.049) (3.139) 

 
1) São benefícios do tipo vale-alimentação, assistência médica, cesta básica e outros 
pagos exclusivamente aos colaboradores CLT da Administradora. 
 
2) São referentes às contribuições previdenciárias sociais (INSS) e ao fundo de 
garantia do trabalhador (FGTS) incidentes sobre os proventos. 
 
3) Gastos com a remuneração dos colaboradores a título de salários, prêmios de 
produção, gratificações e outros proventos fruto do trabalho por ora realizados. 
 
 
17 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
 
Compõem-se: 
 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 
2020 

2º SEMESTRE 
2019 

Despesas de COFINS (1.533) (1.234) 

Despesas de PIS (333) (268) 

Despesas de ISSQN (3.810) (4.282) 

IRPJ / Contribuição Social (821) (19) 

TOTAL (6.497) (5.803) 

 
 
18 DESPESAS COMERCIAIS 
 
Compõem-se: 
 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 
2020 

2º SEMESTRE 
2019 

Comissões sobre Vendas (55.995) (69.364) 

TOTAL (55.995) (69.364) 

 
Refere-se ao custeio dos serviços de intermediação de vendas de cotas de consórcio. 
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19 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 
Compõem-se: 
 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 
2020 

2º SEMESTRE 
2019 

Aluguéis (302) (226) 

Água, Energia e Gás (47) (55) 

Comunicação (425) (403) 

Materiais (216) (285) 

Processamento de Dados (287) (255) 

Publicidades (1.237) (3.090) 

Serviços Técnicos Especializados (536) (733) 

Viagens, Estadias e Transportes (30) (64) 

Prêmios de Seguros (17) (17) 

Depreciação (36) (29) 

Outras Despesas Administrativas (279) (0) 

TOTAL (3.412)  

 
 
20 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
 
Compõem-se: 
 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 
2020 

2º SEMESTRE 
2019 

Receitas de Aplicações Financeiras 14 35 

TOTAL 14 35 

 
 
21 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS / NÃO OPERACIONAIS 
 
Compõem-se: 
 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 
2020 

2º SEMESTRE 
2019 

Despesas Financeiras (40) (320) 

Despesas com Grupos de Consórcio (4.516) (1.714) 

Despesas Indedutíveis (26) (62) 

TOTAL (4.582) (2.096) 
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22 INFORMAÇÕES SOBRE OS GRUPOS DE CONSÓRCIO 
 
As operações de consórcio em 30 de junho de 2020 apresentam a seguinte posição 
(em quantidades): 
 

Seg. 
 

N de 
Grupos 

Quantidade de Cotas 
 

N Participantes 

Contempladas 
Não 

Contempladas 
 

Ativos 
 
Excluidos 

 
Quitados 

I 27 1.337 6.437 7.774 70.847 190 

II 04 149 2.083 2.232 9.647 02 

III 21 2.263 6.312 8.575 53.675 328 

IV 25 3.703 7.080 10.783 60.219 560 

VI 07 169 267 436 3.701 11 

TOTAL 84 7.621 22.179 29.800 198.089 1.091 

 
A taxa de administração média nos grupos ativos (bens móveis) é de15%. 

 
A taxa de administração média nos grupos ativos (bens imóveis) é de 26%. 
 
 
23 COMPONENTE ORGANIZACIONAL DE OUVIDORIA (não auditado) 
 
Atendendo ao disposto na Circular/Bacen n° 3.501 de 16/07/2010, a estrutura do 
Componente Organizacional de Ouvidoria foi implementado estando de acordo com a 
natureza e complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da 
Administradora. 
 
A Resolução n° 4.433 de 27/07/2015 do Bacen revogou a Resolução 3.849 de 
25/03/2010, que em seu artigo 4º, parágrafo 6º, item I, obrigava revisão do relatório 
de Ouvidoria pela auditoria externa. 
 
 
24  MANUAL DE CONTROLES INTERNOS 
 
A Administradora mantém atualizado o Manual de Controles Internos, onde encontra-
se registrado: 
 
a) O processo operacional da Administradora e dos Grupos de Consórcio; 
 
b) O gerenciamento de riscos; 
 
c) O gerenciamento das contingências. 
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25 GERENCIAMENTOS DE RISCOS 
 
a) Risco de Crédito 
 
A atividade de administração de consórcios, por sua própria natureza, possui 
reduzidos fatores de riscos financeiros, visto que o principal risco, o de crédito de um 
grupo de consórcio, é assumido pelo grupo de consorciados. Contudo, a 
administradora pode, por questões comerciais, assumir os saldos dos grupos que 
venham a se encerrar devedores, assumindo os créditos juntos aos consorciados 
inadimplentes. 
 
A empresa tem como prática a contemplação de todos os consorciados adimplentes 
quando do encerramento dos grupos de consórcio, mesmo que o grupo se encerre 
devedor. Essa prática expõe a administradora a um risco de crédito, cuja gestão é 
realizada corporativamente e busca minimizar potenciais efeitos adversos na 
empresa. Os principais procedimentos de gestão do risco de crédito são: análise de 
crédito detalhada quando do pagamento do bem ou serviço ao consorciado e a 
obtenção de garantias, alienação do bem entregue ou garantia real no caso de um 
serviço. 
 
b) Risco de Liquidez 
 
A Administradora é capitalizada, não possui recursos tomados junto a terceiros e todas 
suas disponibilidades são aplicadas em Títulos e Valores Mobiliários, em sua maioria 
de liquidez imediata, em instituições financeiras, consideradas pelo mercado, de 
primeira linha. Sendo assim, o risco de liquidez da Administradora é praticamente nulo.  
Adicionalmente, a Administradora possui limites de patrimônio líquido ajustado e 
limites operacionais que estão sendo observados pela administração, conforme 
disposições do Banco Central do Brasil. 
 
 
26 COBERTURA DE SEGUROS (não auditado) 
 
A Administradora tem por política contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 
a riscos por montantes considerados pela administração como suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza da atividade. 
 
A Administradora realiza o gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar 
potenciais riscos e sinistros, buscando no mercado coberturas compatíveis com o seu 
porte e operações, sendo a cobertura de seguros consistentes com as outras 
empresas de dimensões semelhantes operando no setor. 
 
O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a 
suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela Administração da 
Sociedade que considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. 
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27  FATOS SUBSEQUENTES 
 
Potenciais Implicações Contábeis do COVID-19  
 
Considerando os efeitos da eclosão da pandemia do COVID-19 na sociedade 
brasileira, a MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, alinhada 
com as boas práticas de mercado e das instituições financeiras, tem adotado medidas 
para mitigar impactos aos seus clientes que foram mais expostos a súbita retração da 
economia, bem como vem reavaliando suas estratégias de atuação do mesmo modo 
com que as previsões para a economia são redefinidas neste momento que 
atravessamos e, consequentemente, estamos atentos aos riscos de mercado 
relacionados às atividades desempenhadas pela Administradora. Os impactos futuros 
relacionados à pandemia, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à sua 
duração e severidade e que, portanto, não podem ser mensurados com precisão neste 
momento, continuarão a ser acompanhados pela Administração. 
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