Vitória – ES, 16 de Setembro de 2021.
Ao Banco Central do Brasil
Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro – DESIG

CARTA DE APRESENTAÇÃO
Ref.: Demonstrações Financeiras para o Exercício/Semestre fundos em 30 de Junho de
2021.
Prezados Senhores,
Em atendimento ao requerido na resolução Nº 4.720 e demais normativos vinculados,
estamos encaminhando arquivo eletrônico que contém os documentos abaixo elencados e,
que compõem as Demonstrações Financeiras da COIMEX ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS S.A. relativas ao período supra mencionado:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Balanço Patrimonial;
Demonstração do resultado;
Demonstração do resultado Abrangente;
Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido;
Demonstração do Fluxo de Caixa;
Demonstração Consolidada dos Recursos de Consórcios;
Demonstração Consolidada de Variações nas Disponibilidades de Grupos;
Notas Explicativas;
Relatório da Auditoria Independente.

Informamos que estes mesmos documentos foram devidamente disponibilizados no sitio
eletrônico abaixo informado, da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios –
ABAC e, em razão do sitio desta empresa está passando por reformulação e, tão logo
concluídos, estas informações estarão disponibilizadas neste canal.
https://abac.org.br/souumaassociada/aabac/balancosAdms
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Como responsáveis pelo conteúdo destes documentos, declaramos que estes representam
a cópia fiel das demonstrações financeiras, ora auditada pela empresa BAKER TILLY
AUDIORES INDEPENDENTES e, disponibilizadas de forma eletrônica no endereço
https://abac.org.br/souumaassociada/aabac/balancosAdms, no sitio da Associação
Brasileira das Administradoras de Consórcios – ABAC.

Francis Augusto da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
CRC 310061/O1 – SP

Robson Subtil de Amorim
Diretor de Operações
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COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Clientes, Parceiros e Colaboradores:
Em cumprimento às disposições legais, apresentamos para a apreciação de V.Sas as Demonstrações Financeiras
relativas ao semestre encerrado em 30 de junho de 2021, acompanhadas das demonstrações consolidadas dos
Grupos de Consórcios, as Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes.
A Coimex Administradora de Consórcios S.A. (“Companhia” ou “Coimexcon”) tem 45 anos de fundação e hoje é a
administradora das marcas Mycon e 1Consórcio, além das parcerias White Label. Nos destacamos principalmente,
pela inovação e uso intensivo de tecnologia e, possuímos os mais elevados níveis de governança corporativa. O
objetivo é administrar grupos de consórcios, principalmente bens imóveis, móveis e serviços, possibilitando aos
nossos clientes a aquisição de bens e serviços e até mesmo a construção ou reforma de seu imóvel residencial ou
comercial.
No 1º Semestre de 2021, as ações estratégicas mantiveram direcionamento voltado à ampliação de vendas
firmando novas parcerias com representantes e o fortalecimento das vendas no canal digital.Com a aceleração
da adoção dos canais digitais para aquisição de produtos e serviços, nossa Companhia acabou se beneficiando
deste novo momento com a implementação do nosso projeto de inovação digital, iniciado em 2018. Desta forma
nos tornamos uma administradora de destaque e referência no segmento de consórcios, com plataformas digitais
de venda B2B, B2B2C e B2C que operam em todo território Nacional. O mesmo projeto de inovação contemplou
a criação de novos produtos, investimento em nossas equipes e melhoria dos processos internos buscando
redução de custos e eficiência operacional.
Neste ambiente, a Coimexcon registrou a evolução de alguns indicadores importantes. Comparado ao 2º semestre
de 2020, nossa base de clientes ativos aumentou 123%, enquanto crescemos 202% em número de cotas vendidas
e 213% em créditos vendidos. Além disto, o objetivo do sistema de consorcio é possibilidar a entrega de bens e
serviços e, neste quesito, tivemos o aumento de 100% no número de cotas contempladas também comparado ao
último semestre. Outro grande diferencial das nossas plataformas de venda é o baixo indice de cancelamento
quando comparado à média do mercado, o que é possível não só pelo fato da venda em nosso canal digital B2C
ser simples, transparente e direta para o cliente final, o que nos torna mais ágeis e flexíveis para entender e
esclarecer as dúvidas e demandas dos nossos clientes, mas também pelo investimento que fazemos nas relações
com os nossos parcerios de venda nos canais B2B2C e B2B, resultando em venda com muito maior qualidade.
A receita contábil das administradoras de consórcio, conforme define a Circular nº 2.381/1993 do Banco Central e
detalhado na nota explicativa 3.1.h., é registrada pela soma do valor recebido da taxa de administração e outras
taxas, ou seja, contabilizado pelo regime de caixa, independente do período em que venda foi realizada. Em função
disto e por conta da administradora ter um recebível de longo prazo, é importante analisar tanto a evolução da
receita contábil, que cresceu 56% neste semestre comparado ao 2º semestre de 2020, como também a evolução
da taxa de administração a receber, que aumentou 228% alcançando o montante em 30 de junho de 2021 de R$
170 milhões.
Queremos agradecer, nesta oportunidade, a todos os nossos consorciados, acionistas, fornecedores, parceiros e
a comunidade em geral pela confiança, credibilidade e apoio recebidos e, em especial, agradecer aos nossos
colaboradores, pela dedicação e profissionalismo com que conduzem as suas atividades todas elas voltadas para
a satisfação dos nossos clientes.
A Administração.
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QUADRO 1
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SEMESTRES FINDOS
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais)

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Bancos
Administradora
Grupos encerrados
Aplicações financeiras
Administradora
Grupos encerrados

Recursos pendentes de recebimento
Cobrança judicial
Impostos a compensar
Outros créditos
Outros valores e bens
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais
PERMANENTE
Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

Nota
Explicativa

3.1 (i) e 4
5
3.1 (i) e 4

6
7

Em 30 de
junho
de 2021

Em 31 de
dezembro
de 2020

85
21

247
20

9.847
9.692
19.645

10.270
9.477
20.014

3.790
2.953
1.677
1.639
10.059

3.174
949
1.192
1.684
6.999

15 (a)

454
454

480
480

8

290
290

124
124

30.448

27.617

PASSIVO
CIRCULANTE
Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias
PIS e COFINS
Outros impostos e contribuições
a recolher
Diversas
Provisão para férias
Provisões para 13º Salário
Provisões para Programa de
Participação de Resultados
Fornecedores
Recursos pendentes de recebimento
cobrança judicial
Recursos a dev. grupos encerrados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Capital Realizar
Lucros (prejuízos) acumulados

TOTAL DO PASSIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Em 31 de
junho
de 2021

Em 31 de
dezembro
de 2020

520

395

310

265

512
202

419


9
10

655
3.735


1.307

6
3.1 (i) e 4

3.790
9.713
19.437

3.174
9.497
15.057

26.815
20.000
(35.804)
11.014

16.815
10.000
(14.255)
12.560

30.448

27.617

Nota
Explicativa
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QUADRO 2
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS SEMESTRES FINDOS
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais)

Nota
Explicativa
RECEITA OPERACIONAL
Taxa de administração e adesão
Resultado de títulos e valores mobiliários

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Depreciações e amortizações
Despesas de serviços de terceiros
Despesas com Marketing
Outras receitas (despesas) operacionais

Em 30 de
Junho
de 2021

Em 30 de
Junho
de 2020

7.758
94

3.284
50

7.852

3.334

(3.805)
(1.767)
(1.185)
(23)
(13.286)
(9.657)
47

(2.263)
(755)
(501)
(17)
(2.459)
(1.924)
10

(29.676)

(7.909)

(21.824)

(4.575)

275



(21.549)

(4.575)





(21.549)

(4.575)

(0,80)

(0,40)

13

RESULTADO OPERACIONAL
Ganho não operacional
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido

14

PREJUÍZO LÍQUIDO
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO/COTA DO CAPITAL
SOCIAL SUBSCRITO  R$

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

5
D4Sign f4e37067-bd59-4204-8920-1577b22f98f4 - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

QUADRO 3
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS SEMESTRES FINDOS
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais)

Em 30 de
Junho
de 2021

Em 30 de
Junho
de 2020

Prejuízo líquido do período

(21.549)

(4.575)

Total do Resultado Abrangente

(21.549)

(4.575)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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QUADRO 4
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SEMESTRES FINDOS
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais)

Capital
Social
Subscrito

Lucros/
Prejuízos
acumulados

Capital
A Realizar

Total

11.315

(3.569)



7.746

Prejuízo líquido do semestre



(4.575)



(4.575)

EM 30 DE JUNHO DE 2020

11.315

(8.144)



3.171

Prejuízo líquido do semestre
Capital Integralizado
Capital a Integralizar


5.500


(6.111)





10.000

(6.111)
5.500
10.000

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

16.815

(14.255)

10.000

12.560

Prejuízo líquido do semestre
Capital Integralizado
Capital a Integralizar


10.000


(21.549)




(10.000)
20.000

(21.549)

20.000

EM 30 DE JUNHO DE 2021

26.815

(35.804)

20.000

11.011

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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QUADRO 5
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS SEMESTRES FINDOS
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo líquido do exercício / semestre
Aumento (diminuição dos itens que não afetaram o caixa:
Depreciação e amortização

Variações nos ativos e passivos
Cobrança Judicial
Impostos a Compensar
Outros Créditos
Outros Valores e Bens
Depósitos Judiciais
PIS e COFINS
Outros Impostos a recolher
Obrigações sociais e trabalhistas
Provisão para contingências trabalhistas e operacionais
Fornecedores
Recursos pendentes de recebimento
Recursos a dev. grupos encerrados
Recursos gerados (consumidos) nas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de imobilizados
Recursos gerados (consumidos) nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de Capital
Recursos gerados (consumidos) nas atividades de financiamentos
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

Em 30 de
Junho
de 2021

Em 30 de
Junho
de 2020

(21.549)

(4.575)

23
(21.526)

17
(4.558)

(616)
(2.004)
(485)
45
26
125
45
93
858
2.428
616
216
(20.179)

13
131
(97)
(378)
(29)
(5)
(60)
57

1.774
(13)
(69)
(3.234)

(190)
(190)

(1)
(1)

20.000
20.000




(369)

(3.235)

20.014
19.645

13.286
10.051

(369)

(3.235)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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QUADRO 6
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO
DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais)

ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Aplicações financeiras
Outros créditos
Direitos junto a consorciados
Contribuições a receber em atraso
Contribuições a receber ajuizadas

COMPENSAÇÃO
Previsão mensal de recursos a
receber de consorciados
Contribuições devidas ao grupo
Consorciados  bens a contemplar

TOTAL DO ATIVO

Nota
Explicativa

5
3.2 (b)

3.2 (h)

Em 30 de
Junho
de 2021

Em 31 de
dezembro
de 2020

206
36.967

306
23.424

43.457
711
542

30.264
681
1.065

81.883

55.740

6.789
1.020.186
1.006.430

3.646
350.550
338.883

2.033.405

693.079

2.115.288

748.819

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações com consorciados
Valores a repassar
Obrigações por contemplações
a entregar
Recursos a devolver a consorciados
Recursos de grupos

COMPENSAÇÃO
Recursos mensais a receber de
consorciados
Obrigações do grupo por contribuição
Obrigações por futuras contemplações

TOTAL DO PASSIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Em 30 de
Junho
de 2021

Em 31 de
dezembro
de 2020

3.2 (d)
3.2 (e)

37.436
775

25.052
694

3.2 (f)
3.2(g)

31.230
9.169
3.273

19.327
7.653
3.014

81.883

55.740

6.789
1.020.186
1.006.430

3.646
350.550
338.883

2.033.405

693.079

2.115.288

748.819

Nota
Explicativa

3.2 (h)

QUADRO 7
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES DE GRUPOS
DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais)

Nota
Explicativa
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO
(FIM) DO SEMESTRE / EXERCÍCIOS
Depósitos bancários
Aplicações financeiras
Aplicações financeiras vinculadas a
contemplações

RECURSOS COLETADOS
Contribuição para aquisição de bens
Taxa de administração
Contribuição ao Fundo de Reserva
Rendimentos de aplicações financeiras
Multas e juros moratórios
Prêmios de seguros
Custas judiciais
Reembolso de despesas de registro
Outros

Em 30 de
Junho
de 2021

Em 30 de
Junho
de 2020

306
4.097

89
3.707

19.327

19.086

23.730

22.882

34.026
7.119
358
271
145
690
52
81
2.116

16.761
3.154
353
133
537
34
17
41
145

44.858

21.175

(21.935)
(7.617)
(73)
(706)
(53)
(1.179)
(39)
(815)

(11.949)
(3.170)
(67)
(574)
(35)
(1.288)
(17)
(3)

(31.414)

(17.103)

206
5.737

68
6.007

31.230

20.879

37.173

26.954

3.2 (j.1)

RECURSOS UTILIZADOS
Aquisição de bens
Taxa de administração
Multas e juros moratórios
Prêmios de seguros
Custas judiciais
Devolução a consorciados desligados
Despesas de Registro de Contrato
Outros

3.2 (j.2)

DISPONIBILIDADES NO FIM
DO SEMESTRE / EXERCÍCIOS
Depósitos bancários
Aplicações financeiras
Aplicações financeiras vinculadas
a contemplações

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SEMESTRE FINDO
EM 30 DE JUNHO DE 2021
(Em milhares de reais)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Coimex Administradora de Consórcios S.A. (“Administradora”) é uma instituição que tem por objetivo a prestação
de serviços de administração de grupos de consórcio que se destinem à aquisição de bens móveis (automóveis e
motocicletas), imóveis e de prestação de serviços, regulamentados e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil 
BACEN.
Os recursos recebidos de grupos de consórcio são administrados pela companhia e utilizados pelos clientes para
a aquisição de bens ou serviços, sendo o excedente aplicado no mercado financeiro em instituições de primeira
linha. As transações relacionadas com as operações dos grupos de consórcio são mantidas em contas específicas
de compensação, cobradas taxas de administração e em alguns grupos fundo de reserva, de seguro de vida e
seguro de quebra de garantia, sendo essa última taxa, repassada a uma companhia seguradora que fica
responsável pela eventual inadimplência de consorciados já contemplados.
1.1

Ambiente Econômico

O cenário macroeconômico no Brasil tem apresentado neste primeiro semestre de 2021 sinais de recuperação da
econômica, depois dos impactos de 2020, com a expectativa do crescimento do PIB de 2021 em de 5,2%, conforme
Boletim Focus do Banco Central de 27 de agosto de 2021. Contudo, merece ainda atenção o alto patamar da taxa
de desemprego, que encerrou junho de 2021 com 13,9% e aumento da taxa de inflação, com IPCA acumulado dos
últimos 12 meses fechando o semestre em 8,35%.
O Sistema de Consórcios fechou o primeiro semestre de 2021 apresentando resultados novamente positivos, com
o número de participantes ativos superando o antigo recorde registrado em dezembro de 2020. De acordo com
ABAC (Associação Brasileira de Administradores de Consórcios), em junho de 2021 o setor atingiu a marca de
8,04 milhões de participantes ativos, enquanto em dezembro de 2020 a marca era de R$ 7,83 milhões. Também
em relação as vendas houve aumento, com 1,65 milhões de novas cotas neste semestre, enquanto o primeiro
semestre do ano passado registrou 1,26 milhões de novas cotas. Os negócios realizados no mercado de
consórcios somaram R$ 103,34 bilhões até junho de 2021, 68,7% maior que os R$ 61,26 bilhões contabilizados
no mesmo período de 2020.
1.2

Impactos da Pandemia do COVID19

Em função dos impactos gerados no dia a dia das empresas, a OMSOrganização Mundial da Saúde, anunciou
em 31 de janeiro de 2020, que o Novo Corona Vírus (COVID19) é uma emergência de Saúde Global e, em março
de 2020 foi elevada a classificação do surto para Pandemia, devido ao seu alcance devastador disseminado de
forma mundial.
Apesar do cenário desafiador, o setor de consórcios teve um desempenho extraordinário em 2020 e continua da
mesma forma em 2021, demonstrando enorme resiliência e capacidade de crescimento.
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2.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ADMINISTRADORA E DOS GRUPOS DE
CONSÓRCIO

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, específicas para as administradoras de consórcio.
Entre 2008 e 2016, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos e revisões
relacionados ao processo de convergência contábil internacional, porém nem todos foram homologados pelo
BACEN.
Desta forma, a Administradora adotou na elaboração das demonstrações contábeis os seguintes pronunciamentos
homologados pelo BACEN:
CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos – Resolução CMN nº 3.566/2008;
CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa – Resolução CMN nº 3.604/2008;
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mundança de Estimativa e Retificação de Erros – Resolução CMN nº 4.007/2011;
CPC 24 – Eventos Subsequentes – Resolução CMN nº 3.973/2011;
CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes – Resolução CMN nº 3.823/2009;
CPC 27 – Ativo Imobilizado – Resolução CMN nº 4.535/2016;
CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados – Resolução CMN nº 4.877/2020;
CPC 41 – Resultado por Ação – Resolução CMN nº 3.959/2019.
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que
a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisões
para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados,
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administradora revisa as estimativas e
premissas pelo menos semestralmente.
As cartascirculares nº 3.147/2004 e alterações, nº 3.192/2005 e nº 3.195/2005 do BACEN alteraram e
consolidaram as diretrizes contábeis a serem utilizadas pelos grupos de consórcios, que incluem a preparação das
demonstrações consolidadas dos recursos de consórcio e das variações nas disponibilidades de grupos de
consórcio. Entrando em vigor em 1º de janeiro de 2021, a Resolução BCB nº2 de 12 de agosto de 2020, que
dispõem sobre os critérios gerais e procedimentos para elaboração e divulgação de demonstrações financeiras
pelas administradoras de consórcios. Com a entrada em vigor desta resolução, houve mudança na divulgação das
informações contábeis, conforme determinado em seu artigo 42, que agora passa a ser da seguinte forma:
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“I  o Balanço Patrimonial do final do período corrente (junho de 2021) deve ser comparado com
o Balanço Patrimonial do final do exercício social imediatamente anterior (dezembro de 2020); e
II  as demais demonstrações da administradora bem como as de grupos, devem ser comparadas
com as relativas aos mesmos períodos do exercício social anterior para as quais foram
apresentadas, ou seja, junho de 2021 comparada com junho 2020”.
A emissão das demonstrações contábeis foi aprovada pela Administração em 13 de agosto de 2021.

3.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DA ADMINISTRADORA E DOS GRUPOS DE CONSÓRCIO

3.1

Da Administradora

(a)

Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa são avaliados pelo custo, quando aplicável atualizados pro rata temporis.
Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações contábeis de curto prazo de alta liquidez.
(b)

Depósitos judiciais

Os depósitos são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor de um correspondente
passivo constituído quando não houver possibilidade de resgate dos depósitos, a menos que ocorra desfecho
favorável da questão para a entidade.
(c)

Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação calculada pelo método
linear com base nas taxas mencionadas na Nota 7 e levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos
bens.
(d)

Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment)

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (“impairment”) é reconhecida como perda, quando o
valor de contabilização de um ativo exceto créditos tributários, for maior do que o seu valor recuperável ou de
realização. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período em que forem
identificadas. Em 30 de junho de 2021 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não
financeiros.
(e)

Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do
balanço patrimonial.
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(f)

Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Administradora tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada,
como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
A Companhia passou a provisionar a participação nos resultados, instituída em 2021. A provisão é contabilizada
com base na NBC TG 33 – Benefícios a Empregados – Resolução CMN nº 4.877/2020, e suas revisões, sendo
reconhecida de forma proporcional no resultado, ao longo do exercício e sendo devida caso os indicadores
estabelecidos pela Companhia e aprovados pelo Sindicado sejam atingidas ao final do exercício corrente.
(g)

Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda é apurado com base no lucro real anual. O imposto de renda e a contribuição social são
recolhidos mensalmente sobre bases de cálculo estimadas, nas formas e alíquotas previstas na legislação vigente.
(h)

Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, com exceção da taxa de administração, devida
pelos participantes do grupo à administradora que é reconhecida como receita quando do recebimento das
parcelas, de acordo com a Circular nº 2.381/1993 do BACEN e suas alterações.
(i)

Recursos a devolver de grupos encerrados

Referese a recursos a serem devolvidos de grupos encerrados cujo montante encontrase aplicado em operações
compromissadas e em depósitos bancários.
(j)

Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes são efetuados de acordo com
os critérios estabelecidos na NBC TB 25 (R1) aprovado pelo BACEN através da Circular nº 3.823 de 2009 e
Deliberação nº 594 de 2009 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As contingências ativas não são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quando da existencia de
evidências que propiciem a garantia de sua realização; as contigências passivas são reconhecidas quando
baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, se for considerado provável o risco da perda de
uma ação. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas
divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e
divulgação.
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3.2

Dos grupos de consórcio

(a)

Disponibilidades e aplicações financeiras

Representam o montante dos recursos disponíveis e outros créditos ainda não utilizados pelos grupos, os quais,
de forma consolidada, são mantidos em conta vinculada, para aplicação diária no mercado financeiro em
investimentos de baixo risco, conforme determina o BACEN; os rendimentos dessas aplicações são incorporados
ao fundo comum e ao fundo de reserva (quando aplicável) de cada grupo, não incidindo taxa de administração
sobre tais rendimentos.
(b)

Direitos junto aos consorciados

Representa o valor das contribuições devidas pelos consorciados a título de fundo comum e de fundo de reserva
(quando aplicável), no momento da contemplação.
(c)

Passivo circulante

Representa as obrigações dos grupos de consórcio, por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos
correspondentes encargos incorridos, quando aplicável. Os recursos a devolver a consorciados excluídos são
atualizados pelos mesmos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, líquidos de IRRF.
(d)

Contribuições de consorciados não contemplados

Demonstra o montante recebido dos consorciados que ainda não foram contemplados. Esses recursos são
utilizados para a aquisição de bens.
(e)

Valores a repassar

Representa os valores recebidos dos consorciados e ainda não repassados à Administradora. Esses valores são
divididos em (i) taxa de administração; (ii) prêmios de seguros; (iii) multas e juros moratórios; (iv) multa rescisória
(consorciados desistentes); (v) custas judiciais (incidente sobre cobrança executada).
(f)

Obrigações por contemplações a entregar

Representa os créditos a repassar aos consorciados, pelas contemplações nas assembleias.
(g)

Recursos a devolver a consorciados

Representa o valor dos recursos a devolver aos consorciados, divididos em: (i) ativos em andamento – nos casos
de excessos de amortização; (ii) ativos pelo rateio – por ocasião do rateio para encerramento dos grupos; (iii)
excluídos – montante a ser ressarcido aos consorciados excluídos dos grupos.
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(h)

Contas de compensação

Previsão de recursos mensais a receber de consorciados e recursos mensais a receber de consorciados:
demonstram a previsão de recebimento de contribuições fundo comum e fundo de reserva (quando aplicável) de
consorciados para o mês seguinte ao encerramento das demonstrações contábeis, inclusive de consorciados em
atraso, deduzidos de taxa de administração e de prêmio de seguros, com base no valor do bem vigente na data
das demonstrações contábeis.
Contribuições devidas ao grupo e obrigações do grupo por contribuições: referemse ao total das contribuições
fundo comum e fundo de reserva (quando aplicável) devidas pelos consorciados ativos até o final dos grupos.
Valor dos bens a contemplar: correspondem ao valor dos bens a serem contemplados em assembleias futuras,
calculadas com base no preço do bem vigente no período.
(i)

Resumo das operações de consórcios

Grupos em andamento
Consorciados ativos
Consorciados contemplados
Bens pendentes de entrega
Bens entregues a consorciados
Assembleias a realizar
Percentual de inadimplência

(j)

Em 30 de
junho
de 2021

Quantidades
Em 31 de
dezembro
de 2020

17
8.370
1.382
7.409
961
1.842
8,5%

12
3.751
1.109
2.844
907
763
5%

Demonstração consolidada das variações nas disponibilidades de grupos

Representa os recursos coletados e utilizados a valores históricos.
(j.1)

Recursos coletados

Os recursos coletados dos grupos de consórcio são apresentados cumulativamente desde o início dos grupos e
incluem os rendimentos deles decorrentes.
O valor da contribuição mensal para aquisição dos bens, recebidas dos participantes dos grupos, é determinado
com base no valor do bem e no percentual de pagamento estabelecido para cada contribuição, de acordo com o
prazo de duração dos grupos, acrescido da taxa de administração, do fundo de reserva (quando aplicável), do
seguro de vida, e do seguro de quebra de garantia quando autorizado pelo consorciado.
O fundo de reserva (quando aplicável) destinase a cobrir eventuais insuficiências de caixa de cada grupo pelo
não recebimento das prestações.
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O saldo remanescente dos recursos de cada grupo é distribuído aos consorciados participantes no encerramento
do grupo.
(j.2)

Recursos utilizados

Representam os pagamentos realizados pelos grupos, tais como, cartas de crédito, taxa de administração, seguros
e outros. A taxa de administração é cobrada dos participantes dos grupos no ato do recebimento da contribuição
mensal para aquisição de bens.
4.

RECURSOS A DEVOLVER DE GRUPOS ENCERRADOS
Grupos encerrados
Em 30 de
Em 31 de
Junho
dezembro
de 2021
de 2020

Ativo Circulante
Banco
Fundos de investimento
Passivo Circulante
Recursos a devolver de grupos encerrados

21
9.692
9.713

20
9.477
9.497

9.713

9.497

Os Grupos Encerrados têm seus investimentos concentrados em aplicações do Banco do Brasil em Operações
Compromissadas lastreadas em Selic, registrados na CETIP, com rentabilização de 98% dos Certificados de
Depósito – CDI.

5.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS – ADMINISTRADORA E GRUPOS ATIVOS

Fundos de investimento
Operações Compromissadas
CDB
Total

Em 30 de
Junho
de 2021

Administradora
Em 31 de
dezembro
de 2020



9.847
9.847



10.270
10.270

Grupos de consórcios
Em 30 de
Em 31 de
Junho
dezembro
de 2021
de 2020

36.967

36.967

2.140
21.284

23.424

A Administradora concentra substancialmente suas aplicações no Banco Bradesco em CDB com rentabilidade de
100,5% do CDI.
Os investimentos dos Grupos Ativos são feitos em Aplicações Financeiras em Operações Compromissadas
lastreadas em Selic, registrados na CETIP, com rentabilizações de 98% dos Certificados de Depósito  CDI através
do Banco do Brasil.
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6.

RECURSOS PENDENTES DE RECEBIMENTO

Representam os valores pendentes de recebimento e em cobrança judicial, sendo que tais valores, quando
recebidos e não procurados pelos consorciados para ressarcimento, são reclassificados para o subtítulo “Recursos
Não Procurados”, conforme determinação da Carta Circular do BACEN nº 3.047/2002. Em 30 de junho de 2021 a
Coimex Administradora de Consórcios continha de Recursos Pendentes de Recebimento o montante de R$ 3.790
(Em 31 de dezembro de 2020  R$ 3.174).

7.

IMPOSTOS A COMPENSAR

PIS a compensar (a)
COFINS a compensar (a)
IRRF sobre aplicação financeira de outros exercícios a compensar
Demais impostos a compensar

(a)

8.

Em 30 de
junho
de 2021

Em 31 de
Dezembro
de 2020

440
2.027
425
61

62
287
533
67

2.953

949

A Companhia suportada por seus assessores juridicos passou a aproveitar a partir de janeiro de 2020
Créditos de PIS e COFINS sobre as despesas de propagandas e pubilicidade. Bem como, a partir de
janeiro de 2021, sobre comissões de vendas de cotas de consórcio.

IMOBILIZADO
Taxa
anual de
depre
ciação
%

Móveis e Utensílios
Máquinas e equipamentos de uso
Equipamentos de comunicação
Veículo de uso próprio
Direito de uso
Sistemas de processamentos
de dados
Total

10
10
20

20

Em 31 de
Junho
de 2021

Em 31 de
Dezembro
de 2020

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

Líquido

22
106
326
43
11

(15)
(27)
(241)
(1)


7
79
85
42
11

7
38
59

11

119
627

(53)
(337)

66
290

9
124
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9.

PROVISÃO PARA PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Em 2021 a Companhia institui Programa de Participação nos Resultados, aprovado pelo Sindicado da categoria e
com isto, vem provisionando proporcionalmente, ao longo do exercício, o montante que será distribuído caso as
metas estabelecidas sejam atingidas ao final do exercício corrente. Em 30 de junho de 2021, o montante
provisionado é de R$ 655 (R$ 0 em 31 de dezembro de 2020).

10.

FORNECEDORES

O expressivo aumento no saldo de fornecedores no primeiro semestre de 2021  R$ 3.735 em comparação ao
último semestre de 2020 – R$ 1.307, se deu, substanciamente, pelo alto investimento em propaganda e publicidade
para divulgação das plataformas de venda online, bem como na ampliação da rede de parceiros. Ambas ações
fazem parte da estratégia do negócio, conforme descrito na nota explicativa nº 12, deste relatório.
11.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 23 de dezembro de 2020, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, que deliberou e aprovou o aumento
do capital social da COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A (“CoimexCon”), no montante de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), passando de R$ 16.814.700,00 (dezesseis milhões, oitocentos e quatorze
mil e setecentos reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 16.814.700 (dezesseis milhões, oitocentos
e quatorze mil e setecentas) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 26.814.700,00
(vinte e seis milhões, oitocentos e quatorze mil e setecentos reais), dividido em 26.814.700 (vinte e seis milhões,
oitocentos e quatorze mil e setecentas) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a
emissão de 10.000.000 (dez milhões) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de
emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, as quais foram integralmente subscritas e totalmente integralizadas pela
acionista COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em 23 de dezembro de 2020, em moeda
corrente nacional. A Ata foi aprovada pelo Banco Central em 24 de junho de 2021.

Acionistas
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
Itaguaçú Comércio e Participações S.A.

Quantidade
de ações

%

26.813.382
1.318
26.814.700

99%
1%
100%

É assegurado em cada exercício dividendos mínimos de 25% do lucro líquido, ressalvadas as hipóteses da
Assembleia Geral dos Sócios, deliberar a distribuição de dividendos inferior ao obrigatório, ou retenção de todo o
lucro, ou ainda nos casos em que os orgãos da Administração informarem à Assembleia Geral dos Sócios, ser o
dividendo incompatível com a situação financeira da Administradora.
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12.

CRÉDITOS FISCAIS

Prejuízo fiscal
Base de cálculo negativa de CSLL

Em 30 de
Junho
de 2021

Em 31 de
dezembro
de 2020

29.390
38.558

14.541
17.045

Em 30 de junho de 2021, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL representam ativos diferidos de
Imposto de Renda em R$ 7.348 (Em 31 de dezembro de 2020  R$ 3.635) e Contribuição Social em R$ 3.470 (Em
31 de dezembro de 2020  R$ 1.534), não registrados contabilmente, que poderão ser deduzidos desses mesmos
impostos no futuro, de acordo com a lucratividade da sociedade.

13.

DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

A evolução das despesas operacionais líquidas, de R$ 7.909 em junho de 2020 para R$ 29.676 em junho de 2021,
é compatível com e estratégia do negócio e o crescimento das vendas, que registrou, em 2021, aumento de 1138%
de créditos vendidos comparado ao 1º semestre 2020. As ações para ampliação das vendas no canal digital B2C
demandaram investimentos em propaganda e publicidade, sendo este o principal incremento das despesas
administrativas, conforme detalhamento abaixo. No mesmo sentido, a ampliação da rede de parceiros para
aumento das vendas nos canais B2B2C e B2B, demandaram investimentos de comissionamento, sendo esta a
principal variação das despesas de serviços de terceiros, também detalhado no quadro abaixo.

Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Propaganda e Publicidade
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Depreciações e amortizações
Despesas de serviços de terceiros
Comissões
Outras despesas de serviços de terceiros
Outras receitas (despesas) operacionais

Em 30 de
junho
de 2021

Em 30 de
junho
de 2020

(3.805)
(11.424)
(9.657)
(1.767)
(1.185)
(23)
(13.286)
(11.498)
(1.788)
47
(29.676)

(2.263)
(2.679)
(1.924)
(755)
(501)
(17)
(2.459)
(859)
(1.600)
10
(7.909)

Desconsiderando as despesas com publicidade e propaganda e comissões, as despesas operacionais líquidas
cresceram aproximadamente 66%, de R$ 5.126 em junho de 2020 para R$ 8.521 em junho de 2021.
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14.

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Os cálculos do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, bem como suas respectivas declarações,
quando exigidas, estão sujeitas à revisão por parte das autoridades fiscais por períodos e prazos variáveis em
relação à respectiva data do pagamento ou entrega da declaração de rendimentos.
Demonstramos o cálculo e a conciliação do montante de imposto de renda e da contribuição social apresentados
no resultado do período:

Resultado antes dos efeitos tributários
Adições e exclusões
Base de cálculo do IR e da CS

Em 30 de
junho
de 2021

Em 30 de
junho
de 2020

(21.549)
36
(21.513)

(4.575)
21
(4.554)





(21.513)

(4.554)

Compensação do Prejuízo Fiscal (30%)
Prejuízo Fiscal

15.

CONTINGÊNCIAS

A Administradora é parte em processos judiciais e em razão do curso normal de suas operações acompanha o
desenvolvimento de todos os processos, constituindo provisão para perda eventual nos casos em que seus
assessores legais avaliam como provável o desfecho desfavorável.
(a)

Nas datas das demonstrações contábeis, a Administradora apresentava os seguintes passivos, e
correspondentes depósitos judiciais:

Em 30 de
Junho
de 2021

Depósitos judiciais
Em 31 de
dezembro
de 2020

Processos trabalhistas e previdenciárias
Outras
Total

64
390
454

64
416
480

Circulante
Longo Prazo


454


480

Nos semestres findos em de 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, não há obrigações classificadas
pelos assessores jurídicos como de provável perda, a serem contabilizadas.
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(b)

A natureza das obrigações pode ser sumarizada como segue:

•

Trabalhistas e previdenciárias  consistem, principalmente, em reclamações de empregados vinculadas a
disputas sobre o montante de compensação pago sobre demissões.

•

Cíveis  as principais ações estão relacionadas a reclamações de consorciados.

(c)

Perdas possíveis, não provisionadas no balanço.

A Administradora tem ações de naturezas trabalhista e cíveis, envolvendo riscos de perda classificados pela
Administração como “possíveis”, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há
provisão constituída, que montam o total de R$ 710 (Em 31 de dezembro de 2020 – R$ 711)

16.

COMPONENTE ORGANIZACIONAL DE OUVIDORIA (NÃO AUDITADO)

Atendendo ao disposto na Circular nº 3.501 de 16 de julho de 2010 do BACEN, a estrutura do Componente
Organizacional de Ouvidoria foi implementada, estando de acordo com a natureza e complexidade dos produtos,
serviços, atividades, processos e sistemas da Administradora.
A Resolução nº 4.433 de 27 de julho de 2015 do BACEN revogou a Resolução nº 3.849 de 25 de março de 2010,
que em seu artigo 4º, parágrafo 6, item I, obrigava a revisão do relatório da Ouvidoria pela auditoria externa.
Em 23 de outubro de 2020, foi publicado a Resolução CMN Nº 4.860, onde foram alteradas as regras sobre
constituição e funcionamento do componente organizacional de ouvidoria.

17.
17.1

EVENTOS SUBSEQUENTES
Aumento de capital

Em 22 de abril e 31 de maio de 2021, a administradora realizou Assembléia Geral Extraordinária onde deliberou e
aprovou o AFAC  aumento do capital social no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em cada
AGE, passando de R$ 26.814.700,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e quatorze mil e setecentos reais), para R$
46.814.700,00 (quarenta e seis milhões, oitocentos e quatorze mil e setecentos reais), totalmente subscrito e
integralizado, dividido em 46.814.700 (quarenta e seis milhões, oitocentos e quatorze mil e setecentas) ações,
todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que foram aprovadas pelo Banco Central do Brasil em 22 de
julho e 02 de agosto, respectivamente, que será convertida em capital social da sociedade em agosto.
Em 13 de agosto de 2021, a Coimex Administradora de Consórcios S.A, realizou Assembléia Geral Extraordinária
deliberou e aprovou o aumento do capital social no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
passando de R$ 46.814.700,00 (quarenta e seis milhões, oitocentos e quatorze mil e setecentos reais), totalmente
subscrito e integralizado, dividido em 46.814.700 (quarenta e seis milhões, oitocentos e quatorze mil e setecentas)
ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 56.814.700,00 (cinquenta e seis milhões,
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oitocentos e quatorze mil e setecentos reais), sem a emissão de novas ações, integralmente subscritas pela
CoimexPar, a serem aprovadas pelo Banco Central no exercício de 2021.
Deste modo, a Coimex esclarece que o aumento do capital social da Companhia agrega valor ao desenvolvimento
das atividades que compõem o seu objeto social e aumenta a solidez e liquidez da Companhia.
Entre 30 de junho de 2021 e até a data de aprovação das demonstrações financeiras, 13 de agosto de 2021, não
ocorreram outros eventos que na opinião da administração da Companhia pudessem ter efeito significativo ou
requerer algum ajuste nas referidas demonstrações que implicam qualquer divulgação neles.
*

*

Robson Subtil de Amorim
Diretor de Operações
CRA 6093 – ES

*

Francis Augusto da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
CRC SP 310061/O1

Maria Magdalena Moschen Coelho
Contadora CRC ES 011242/O0
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Av. Nª Sª dos Navegantes, 451
Ed. Petro Tower, 19º andar, Sala 1901
Enseada do Suá, Vitória, ES
29050335

Senhores Acionistas, Clientes, Parceiros e Colaboradores
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
Vitória, ES

T: +55 (27) 3314 5610
T: +55 (27) 32073370
T: +55 (27) 981472000
www.bakertillybr.com.br

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Coimex Administradora de Consórcios S.A.
(“Administradora” ou “Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de
junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das demonstrações dos
resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre findo naquela data, bem como a demonstração consolidada dos recursos de
consórcio e a demonstração consolidada das variações das disponibilidades de grupos de
consórcio para o semestre findo em 30 de junho de 2021, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Companhia em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre findo nessa 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 a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, 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.
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do
auditor
Relatório da Administração
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, nossa responsabilidade é a de
ler o Relatório da Administração e, ao fazêlo, 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.
Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis 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 contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
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Responsabilidades do Auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estejam 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 a 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 contábeis.
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
contábeis, 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 às circunstâncias, mas, não com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia.

•

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
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Administradora.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
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
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
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•

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

Comunicamonos com os responsáveis pela governança 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.

Vitória, ES, 13 de agosto de 2021.

Wladimir Firme Zanotti
Contador CRC1ES007326/O5
BAKER TILLY BRASILES
Auditores Independentes
CRC2ES000289/O5
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