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Relatório da Administração 

 
Prezados Acionistas, 
 
A administração da MBK Securitizadora S.A. apresenta o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2019, 
acompanhadas do relatório dos auditores independentes.   
 
A MBK Securitizadora S.A. tem como objeto social, conforme seu estatuto a aquisição 
e securitização de recebíveis imobiliários, a emissão e colocação no mercado 
financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou qualquer outro título de 
crédito que seja compatível com suas atividades, nos termos da Lei nº 9.514/97 e 
outras disposições legais, bem como a realização de negócios e prestação de serviços 
que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de títulos 
lastreados em créditos imobiliários. 
 
Conclusão do processo de registro da Companhia na CVM  
 
Em 23 de julho de 2012, a MBK Securitizadora S.A obteve juntamente a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), o registro de código CVM 2286-1 de Companhia Aberta 
classificada na categoria B. 
   
Capital social  
 
O capital social subscrito da MBK Securitizadora S.A., em 31 de dezembro de 2019, é 
de R$ 180.000 (cento e oitenta mil reais), divididos em 180.000 (cento e oitenta mil) 
ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria. 
Da totalidade do capital social, encontra-se integralizado o montante de R$ 154.354 
em moeda corrente nacional, restando a ser integralizado, em moeda corrente 
nacional, o valor de R$ 25.646. 
 
Resultado do exercício  
 
O lucro do exercício foi de R$ 312.352, ante ao prejuízo de R$ 99.428 do ano anterior.   
 
1º Emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários  
 
A operação realizada pela Companhia foi: 

1ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs – lastreada 
por Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) emitida pela EM/DATA LTDA., sociedade 
sediada na cidade de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o n.º 25.774.811/0001-70, 
tendo como lastro o contrato de locação firmado entre a emitente e a S.A. ESTADO 
DE MINAS, sociedade anônima, sediada na cidade de Belo Horizonte, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 17.247.933/0001-80 e cedida à Companhia. A emissão foi realizada 
com esforços restritos de colocação, conforme os termos da Instrução CVM 476/09. 



 
Série Valor original 

Data de 
emissão 

Data de 
vencimento 

Taxas de juros CRIS 
Taxa de juros 

lastro  

1ª 
série 

64.693.758 13/09/2013 25/09/2023 9,00% 9,00% 

A série possui amortização mensal de principal e juros e não possuem CRIs juniores. 

A AGT realizada em 20/01/2019, foi deliberado waiver do pagamento de juros e 
amortização no período de 25/03/2019 a 25/05/2019 bem como reprogramou a curva 
de amortização do CRI, que agora possui maturidade em 25/12/2025 
 
A AGT realizada em 09/07/2019, foi deliberado waiver do pagamento de juros e 
amortização no período de 25/06/2019 a 25/09/2019 bem como reprogramou a curva 
de amortização do CRI, que agora possui maturidade em 25/03/2026.  

A AGT realizada em 09/07/2019, foi deliberado waiver do pagamento de juros e 
amortização no período de 25/06/2019 a 25/09/2019 bem como reprogramou a curva 
de amortização do CRI, que agora possui maturidade em 25/03/2026.  

A AGT realizada em 21/10/2019, foi deliberado waiver do pagamento de juros e 
amortização no período de 25/10/2019 a 25/12/2019 bem como reprogramou a curva 
de amortização do CRI, que agora possui maturidade em 25/06/2026. 

Outras informações 
 
De acordo com a Instrução CVM n. 381, de 14 de janeiro de 2003, a administração 
não contratou outros serviços com o auditor independente, responsável pelo exame 
das demonstrações financeiras e revisão limitada das Informações Trimestrais da 
Companhia, que não seja de auditoria independente. A política de atuação da 
Companhia, bem como das demais empresas do grupo da Companhia, quanto à 
contratação de serviços não relacionados à auditoria junto à empresa de auditoria, se 
fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor independente. 
 
Conselho de Administração e Diretoria Administrativa 
 
Os membros do conselho de Administração e da Diretoria Administrativa estão 
compostos por três membros, os quais possuem mandatos válidos por dois anos. 
 
 
Membros do conselho 
Marcio Cadar de Almeida – Presidente do Conselho de Administração 
Antônio Flávio Salgado – Vice-Presidente do Conselho de Administração 
Márcio Ari de Melo Almeida – Conselheiro de Administração 
 
 
Membros da diretoria 
Marcio Cadar de Almeida - Diretor Presidente 
Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva - Diretor Financeiro e de Relação com Investidores 
 
Belo Horizonte, 25 de março de 2020 
A Administração. 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  
 
Aos  
Diretores e aos Acionistas da 
MBK SECURITIZADORA S.A. 
Belo Horizonte - MG 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da MBK SECURITIZADORA S.A 
(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta 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 MBK SECURITIZADORA S.A em 31 de dezembro de 2019, o 
desempenho de suas operações e dos seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
 
Principais assuntos de auditoria 
 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 

profissional, são os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 

Não identificamos principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso 

relatório.  

  



 

 
 

 

Outros assuntos 
 
Demonstração do valor adicionado 
 
A demonstração do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da 
Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 
das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as 
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 – 
Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do 
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em 
relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor 
 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis 
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no 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 da 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 à 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. 
 
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 
obtivemos 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; 

 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da 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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. 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; 

 

 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. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 
 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
 

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e 
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.  
  



 

 
 

 

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios 
da comunicação para o interesse público. 
 
 

São Paulo, 25 de março de 2020. 
 
 

RUSSELL BEDFORD BRASIL 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP 
 
 
 
 
 

Roger Maciel de Oliveira 
Contador 1 CRC/RS 71.505/O-3 T-SP 
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/09 

 

Declaramos, na qualidade de diretores da MBK Securitizadora S.A., sociedade por ações com 
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Avenida do Contorno, 6594/1620ª, 
CEP 30.110-044, inscrita no CNPJ sob o nº 15.688.041/0001-90, que revimos, discutimos e 
concordamos com as demontrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2019, nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, 
de 07 de dezembro de 2009. 

 

Belo Horizonte, 25 de março de 2020. 

 

 

Marcio Cadar de Almeida 

Diretor Presidente 

 

Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/09 

 

 

Declaramos, na qualidade de diretores da MBK Securitizadora S.A., sociedade por ações com 
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Avenida do Contorno, 6594/1620ª, 
CEP 30.110-044, inscrita no CNPJ sob o nº 15.688.041/0001-90, que revimos, discutimos e 
concordamos com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes referente às 
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos e 
para fins do parágrafo 1º, inciso V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro 
de 2009.  

 

 

Belo Horizonte, 25 de março de 2020. 

 

 

Marcio Cadar de Almeida 

Diretor Presidente 

 

Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva 

Diretor de Relações com Investidores 


