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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE  

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

Aos Administradores e Conselheiros da 

CASA DO MICROCRÉDITO  

Tubarão SC 

 

Opinião  

Examinamos as demonstrações contábeis da CASA DO MICROCRÉDITO (“Entidade”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 

líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 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 

CASA DO MICROCRÉDITO em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 

operações e os seus fluxos de caixa para o período findo nessa data, de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) de microcrédito, Entidades sem Finalidade de Lucro (NBC ITG 

2.002/15 (R1) e Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1.000). 

 

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 a Entidade, 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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Responsabilidades 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 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) de 

microcrédito, Entidades sem Finalidade de Lucro (NBC TG 2.002/15 (R1), Contabilidade 

para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1.000) 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 Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 

supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  

 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 

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 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.  
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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 

Entidade. 

 

 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 Entidade. 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 o Entidade a não 

mais se manter em continuidade operacional.   

 

 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.  
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Comunicamo-nos 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.  

Florianópolis, 4 de março de 2019. 

 

VGA AUDITORES INDEPENDENTES 

CRC/SC 618/O-2   CVM 368-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourival Pereira Amorim 

Diretor 

CRC/SC 9.914/O-3 
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ATIVO Nota 2019 2018

CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.1 7.666.236 6.420.180

Operações de Crédito 4.2 9.898.002 8.966.887

Adiantamentos 4.4 100.798 107.071

Outros Créditos 19.079 22.931

Total do Ativo Circulante 17.684.115                15.517.069              

NÃO CIRCULANTE

Operações de Crédito 4.2 3.632.278 2.450.547

Bens Não de Uso Próprio 4.5 588.551 593.551

Mútuo Financeiro 4.6 794.843 794.843

Total do Realizável a Longo Prazo 5.015.672                  3.838.941                

Investimentos 4.7 460.299 268.479

Imobilizado 4.8 126.302 111.190

Intangível 4.9 5.389 6.173

Total do Ativo Não Circulante 5.607.662                  4.224.783                

TOTAL DO ATIVO 23.291.777                19.741.852              

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

BALANÇO PATRIMONIAL EM

ATIVO

(expresso em unidades de reais R$)



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2019 2018

CIRCULANTE

Contas a Pagar 5.1 48.208                           43.070                       

Obrigações Sociais 5.2 333.964                         361.901                     

Obrigações Tributárias 5.3 34.211                           33.935                       

Empréstimos e Financiamentos 5.4 2.713.629                      2.291.047                  

Outros Valores a Pagar 6.063                             9.309                         

Total do Passivo Circulante 3.136.075                        2.739.262                     

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos 5.4 8.992.369                      6.642.926                  

Provisões para Contingências 5.5 95.079                           64.351                       

Total do Passivo Não Circulante 9.087.448                        6.707.277                     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social 6 10.295.313                    9.769.992                  

Superávit Acumulado 6 772.941                         525.321                     

Total do Patrimônio Líquido 11.068.254                       10.295.313                   

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.291.777                       19.741.852                   

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

BALANÇO PATRIMONIAL EM

PASSIVO

(expresso em unidades de reais R$)



Nota 2019 2018

Receita com Programas de Crédito 8.1 5.419.677     5.366.674              

   Custo com Programas de Créditos (1.353.300)    (1.482.803)             

Resultado Líquido com Programas de Crédito 4.066.377     3.883.871              

Despesas Operacionais

  Despesas com Pessoal (2.378.440)    (2.322.232)             

  Despesas Administrativas (972.609)       (971.495)                

  Despesas Comerciais 8.2 (659.759)       (689.945)                

  Outras Receitas (Despesas) 8.3 336.214        253.977                 

   Total das Despesas Operacionais (3.674.594)    (3.729.695)             

Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras 391.783        154.176                 

  Receitas Financeiras 8.4 811.316        797.575                 

  Despesas Financeiras 8.4 (430.158)       (426.429)                

Superávit do Período 772.941          525.322                    

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 

(expresso em unidades de reais R$)



Superávit Patrimônio

Patrimônio (Déficit) Líquido

Social Acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2017 9.097.572         672.420         9.769.992         

Transferência para Patrimônio Social 672.420            (672.420)        -                       

Superávit do Exercicio 525.321         525.321            

Em 31 de dezembro de 2018 9.769.992         525.321         10.295.313       

Transferência para Patrimônio Social 525.321            (525.321)        -                   

Superávit do Exercicio 772.941         772.941            

Em 31 de dezembro de 2019 10.295.313       772.941         11.068.254       

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

(expresso em unidades de reais R$)



2019 2018

Superávit do Período 772.941                         525.322             

Outros Componentes do Resultado Abrangente -                           

Total do Resultado Abrangente do Período 772.941                         525.322             

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
(expresso em unidades de reais R$)



2.019 2018

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Período 772.941 525.322               

Ajustado por:

  Depreciação e Amortização 36.591 46.995               

  Provisão para Contingência 30.728 (5.437)               

Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Contratos a Receber (2.112.846) 259.063             

Adiantamentos 6.273 226.713             

Outros Créditos 3.852 (1.509)               

Bens Não de Uso Próprio 5.000 -                        

Obrigações Sociais (27.937) (18.601)             

Obrigações Tributárias 276 1.467                 

Outras Contas a Pagar 1.892 (3.051)               

Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1.283.230) 1.030.962          

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Ativos Imobilizados (50.919) (61.105)             

Baixa de Ativo Imobilizado 0 41.400               

Baixa de Ativo Intangível 0 -                        

Aumento de quotas capital (191.820) (161.754)           

Caixa Líquido das Atividades de Investimento (242.739) (181.459)

FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos 2.772.025 (511.992)           

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 2.772.025 (511.992)           

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.246.056 337.511             

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 6.420.180 6.082.669          

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 7.666.236 6.420.180          

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  METODO INDIRETO NO PERIODO DE

(expresso em unidades de reais R$)
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