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Grant Thornton Auditores 
Independentes 
 
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o 
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil  
 
T +55 11 3886-5100 
 

À Administradora e Investidores do Patrimônio Separado 
Securitizadora de Créditos Imobiliários VERT S.A.  
São Paulo – SP 

Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Securitizadora de Créditos Imobiliários VERT S.A 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de julho de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o período compreendido entre 21 de maio de 2019 (data de constituição da Companhia) a 
31 de julho de 2019, 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 Securitizadora de Créditos Imobiliários 
VERT S.A. em 31 de julho de 2019 , o desempenho individual de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa para o período compreendido entre 21 de maio de 2019 (data de constituição da 
Companhia) a 31 de julho de 2019 de acordo com as práticas 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 de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião 

Principais assuntos de auditoria 
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 1, a Companhia foi constituída em 21 de maio de 2019 e 
ainda não deu início às suas operações, de modo que não existem principais assuntos de auditoria a 
serem comunicados em nosso relatório.  
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Ênfases 
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 1, a Companhia foi constituída em 21 de maio de 2019 e as 
referidas demonstrações contábeis compreendem o período entre aquela data e 31 de julho de 2019. Em 
virtude de a Companhia ainda se encontrar em fase pré-operacional, não apresentou, até 31 de julho de 
2019, receitas ou despesas operacionais em seu resultado. Na leitura das demonstrações contábeis o 
referido assunto deve ser considerado. Nossa opinião não contém ressalva com relação a este assunto. 

Eventos subsequentes – Emissão 
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 5, no dia 01 de agosto de 2019 foi registrada a 1a emissão 
de debentures da Companhia, no valor total de R$265.000 (duzentos e sessenta e cinco milhões de 
reais), equivalentes a 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) debêntures no âmbito da Emissão, no 
valor unitário de R$1.000,00 (mil reais) cada uma, todas nominativas, escriturais e não conversíveis e 
com garantia real. Todos os recursos foram integralizados no dia 02 de agosto de 2019. Nossa opinião 
não contém ressalva com relação a este assunto. 

Outros assuntos 
Demonstração do valor adicionado – Informação suplementar 
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao período compreendido entre 21 de maio de 
2019 (data de constituição da Companhia) a 31 de julho de 2019, elaborada sob a responsabilidade da 
Administração da companhia, cuja apresentação não é requerida pelas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, exceto pela legislação societária brasileira para companhias abertas e apresentadas como 
informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em 
conjunto com a nossa auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico – CPC 9 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa 
demonstração do valor adicionado, foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios estabelecidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

Responsabilidades da Administração da Securitizadora pelas demonstrações contábeis 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 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 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. 

Responsabilidades dos auditores 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 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 às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Patrimônio Separado; 

• 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 do Patrimônio Separado. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Patrimônio Separado 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 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive das eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  

São Paulo, 29 de novembro de 2019 

 

Thiago Kurt de Almeida Costa Brehmer 
CT CRC 1SP-260.164/O-4 

Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC 2SP-025.583/O-1 

 



Notas 31/07/2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3.2 60                           

Total do ativo circulante 60                           

Total do ativo 60                           

(Em reais - R$)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

ATIVO

Balanço patrimonial em 31 de julho de 2019

Securitizadora de Créditos Imobiliários Vert S.A.
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Notas 31/07/2019

Total do passivo -                             

Patrimônio líquido 
Capital social 4 600                         
Capital a integralizar 4 (540)                       

Total do patrimônio líquido 60                           

Total do passivo e patrimônio líquido 60                           

Balanço patrimonial em 31 de julho de 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

(Em reais - R$)

Securitizadora de Créditos Imobiliários Vert S.A.
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Notas
21/05/2019 a 
31/07/2019

Resultado do período - -                              

Resultado básico por ação (em R$) - -                              

(Em reais - R$)

Período compreendido entre 21 de maio de 2019 (data de início das atividades)
e 31 de julho de 2019

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Securitizadora de Créditos Imobiliários Vert S.A.

Demonstração do resultado
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21/05/2019 a 
31/07/2019

Resultado do período -                              

Outros resultados abrangentes -                              

Resultado abrangente do período -                              

(Em reais - R$)

Demonstração do resultado abrangente

Securitizadora de Créditos Imobiliários Vert S.A.

Período compreendido entre 21 de maio de 2019 (data de início das atividades)
e 31 de julho de 2019

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Notas
Capital 
social

Capital a
integralizar Total

Capital subscrito 4 600                         (600)                       -                             
Integralização de capital na constituição 6 -                             60                           

Saldos em 21 de maio de 2019 600                         (540)                       60                           

Resultado do período - -                             -                             -                             
-                             

Saldos em 31 julho de 2019 600                         (540)                       60                           

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Período compreendido entre 21 de maio de 2019 (data de início das atividades)
e 31 de julho de 2019

Securitizadora de Créditos Imobiliários Vert S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto)

(Em reais - R$)
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Notas 21/05/2019 a 
31/07/2019

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 60                           

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 60                           

Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa 60                           

Caixa e equivalente de caixas no início do período 3.2 -                              
Caixa e equivalente de caixas no fim do período 3.2 60                           

Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa 60                           

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Securitizadora de Créditos Imobiliários Vert S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

(Em reais - R$)

Período compreendido entre 21 de maio de 2019 (data de início das atividades)
e 31 de julho de 2019
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Notas
21/05/2019 a 
31/07/2019

Valor adicionado bruto - -                             

Valor adicionado líquido - -                             

Valor adicionado a distribuir - -                             

Valor adicionado distribuído - -                             

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Securitizadora de Créditos Imobiliários Vert S.A.

(Em reais - R$)

Período compreendido entre 21 de maio de 2019 (data de início das atividades)
e 31 de julho de 2019

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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(Valores expressos em milhares de reais, 
exceto quando indicado de outra forma) 

1. Contexto operacional 
A Securitizadora de Créditos Imobiliários VERT S.A. (“Companhia”), sociedade por ações, com sede na 
cidade de São Paulo – SP. Sua controladora é a VERT Participações Ltda. 

A Companhia tem como principais atividades: (i) a aquisição e a securitização dos créditos imobiliários 
devidos pelo Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Shoppings (“Fundo”) descritos no Anexo I da 
Escritura de Emissão de Debêntures ("Créditos Imobiliários"); (ii) a emissão e a colocação, privada de 
qualquer título ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitando os trâmites da legislação e da 
regulamentação aplicável; (iii) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações 
de securitização de créditos supracitados; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados 
derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos. 

Os créditos imobiliários são constituídos por contratos de compra e venda (“CVC”) de três shopping centers 
adquiridos pelo Fundo, que por sua vez são garantidos pelos direitos creditórios oriundos dos recebíveis de 
aluguel de lojistas e estacionamentos dos shoppings Capim Dourado e Londrina Norte, conforme abaixo: 

 Localização Valor nominal do CVC 
   
Shopping Center Capim Dourado Palmas/TO 153.204 
Londrina Norte Shopping Londrina/PR 67.609 
Plaza Macaé Macaé/RJ 44.106 
  264.919 
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2. Bases de preparação das informações contábeis 
2.1. Bases de apresentação 
2.1.1. Declaração de conformidade 
As demonstrações contábeis da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela CVM. 

A Administração da Companhia declara e confirma que todas as informações relevantes próprias 
contidas nas informações contábeis estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas pela 
Administração da Companhia na sua gestão. 

2.1.2. Bases de mensuração 
As informações contábeis são elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, ajustadas 
quando aplicável para refletir os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado.  
A Companhia elabora suas informações contábeis, exceto as informações de fluxo de caixa, utilizando a 
contabilização pelo regime de competência. 

2.1.3. Moeda funcional e moeda de apresentação 
As informações contábeis são preparadas usando a moeda funcional (moeda do ambiente econômico 
primário em que a Companhia opera). Ao definir a moeda funcional da Companhia a Administração 
considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda dos serviços prestados e a 
moeda na qual a maior parte do custo de sua prestação de serviços é paga ou incorrida.  
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e de 
apresentação da Companhia.  

2.1.4. Aprovação das demonstrações contábeis 
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria e sua emissão foi autorizada em  
27 de novembro de 2019. A autorização para conclusão destas demonstrações contábeis, consideram os 
eventos subsequentes que pudessem ter efeito sobre as mesmas até a referida data. 

3. Principais práticas contábeis 
3.1. Apuração do resultado 
As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de competência, incluindo os efeitos das 
variações monetárias computados sobre ativos e passivos indexados. 

3.2. Caixa e equivalentes de caixa 
Em 31 de julho de 2019, o saldo de caixa e equivalentes de caixa é composto pelo valor de R$60,00 
(sessenta reais) relativo ao capital integralizado até a data-base dessas demonstrações financeiras. 

3.3. Outros ativos e passivos 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido.  
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A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída a provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável, quando aplicável. Em 31 de julho de 2019, a Companhia não 
apurou a necessidade de ajustes por recuperação de ativos. 

3.4. Provisões, ativos e passivos contingentes 
A Administração não possui provisões, ativos ou passivos contingentes, para o período findo em 31 de 
julho de 2019. 

4. Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 
4.1. Capital social 
O capital social da Companhia subscrito é de R$ 600,00 (seiscentos reais), representando  
600 (seiscentas) ações ordinárias, das quais R$ 60,00 (sessenta reais) foram integralizados até esta data 
e o restante será integralizado em até 2 (dois) anos contados a partir da data de constituição da 
Companhia. As participações estão apresentadas desta forma: 

 Número de ações ordinárias % de participação 
   
VERT Participações Ltda. 599 99.99 
VERT Créditos Ltda. 1 0.01 
  600 100.00 

5. Eventos subsequentes 
1a emissão de debêntures 

Contexto 

A 1a emissão de debêntures da Companhia foi registrada no dia 01 de agosto de 2019, no valor total de 
R$ 265.000.000,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões de reais), em uma série, emitindo 265.000 
(duzentos e sessenta e cinco mil) debêntures no âmbito da Emissão, no valor unitário de R$1.000,00 (mil 
reais) cada uma, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM no 476. Todas as 
debêntures são simples, nominativas, escriturais e não conversíveis, com garantia real, sem a emissão 
de cautelas ou certificados. Todos os recursos foram integralizados no dia 02 de agosto de 2019. 

Remuneração 

As debêntures serão remuneradas a 148,05% da variação anual acumulada da taxa DI, com prazo de  
36 meses e vencimento final em 30 de julho de 2022.  

Os recursos da emissão são destinados integralmente à aquisição dos créditos imobiliários devidos pelo 
Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Shoppings, conforme descrito na Nota Explicativa no 1. 

*     *     * 
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