Quinta-feira, 31/03/2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)
Ativo
Notas
2021
2020 Passivo
Notas
2021
2020
Exercício
Circulante
3.770
6.823
2021
2020
3.770
6.823
5.
Disponibilidades
70
36 Patrimônio líquido
Receitas (despesas) operacionais
(3.503)
(3.454)
Depósitos bancários
6.
70
36 Capital social
5. a) 26.250 25.800 Despesas de pessoal
(90)
(1.323)
Banco Master S.A
70
36
(3.163)
(2.123)
26.250 25.800 Outras despesas administrativas
Outros créditos
18
18 De domiciliados no país
Despesas tributárias
(1)
(8)
Diversos
18
18 Reservas de lucros
5. b)
51
51 Outras despesas operacionais
(249)
Outros valores e bens
3.682
6.769
(3.503)
(3.454)
(22.531) (19.028) Resultado operacional
Despesas antecipadas
3.682
6.769 Prejuízos acumulados
Prejuízo do exercício
(3.503)
(3.454)
Total do ativo
3.770
6.823 Total do passivo
3.770
6.823 Quantidade de ações
26.250.000 25.800.000
Prejuízo/lucro líquido por ação - R$
(0,1334)
(0,1339)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
FINDO EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)
• 1. Contexto operacional. A Máximainvest Securitizadora de Créditos Fi- radas razoáveis para as circunstâncias. As despesas financeiras abrannanceiros S/A iniciou suas atividades em 12/11/2004 tendo como objeto gem despesas bancárias, despesas com juros sobre empréstimos e
Exercício
social a aquisição de créditos oriundos de operações praticadas por encargos financeiros sobre tributos. Essas despesas de juros são reco2021
2020
nhecidas
no
resultado.
Custos
de
empréstimo
que
não
são
diretamente
bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociePrejuízo do exercício
(3.503) (3.454)
atribuíveis
à
aquisição,
construção
ou
produção
de
um
ativo
qualificádades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
Resultado abrangente do período
(3.503) (3.454)
imobiliário, companhias hipotecárias e associações de poupança e em- vel são mensurados no resultado através dos juros efetivos.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
•
4.
Imposto
de
renda
e
contribuição
social.
Reconciliação
das
despesas
préstimo pela Caixa Econômica Federal nos moldes permitidos pelas
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:
leis e normas regulamentares da autoridade pertinente.
FINDOS EM 31 /12/2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)
2021
2020
• 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.
Capital
Reservas de
Lucro/Prejuízo
antes
do
imposto
de
renda
(IRPJ),
As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administrasocial
lucros
Prejuízos
ção e foram elaboradas com observância das práticas contábeis ado- da contribuição social (CSLL) e deduzidos as
realizado
Legal acumulados Total
(3.503) (3.454)
tadas no Brasil. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela participações no resultado
19.300
51
(15.574) 3.777
Lucro/Prejuízo antes da tributação
(3.503) (3.454) Saldos em 31/12/2019
Administração em 15/03/2022.
6.500
- 6.500
34%
34% Aumento de capital
• 3. Resumo das principais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. Alíquota vigente
Prejuízo do exercício
(3.454) (3.454)
As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
25.800
51
(19.028) 6.823
- Saldos em 31/12/2020
observando-se o critério “pro rata dia” para as operações de natureza com a alíquota vigente
450
450
- Aumento de capital
financeira. b) Passivo circulante. Registrado pelos valores conhecidos e Diferenças permanentes
(3.503) (3.503)
- Prejuízo do exercício
calculáveis até a data do balanço. c) Imposto de renda e contribuição Outros ajustes
26.250
51
(22.531) 3.770
- Saldos em 31/12/2021
social. A provisão para imposto de renda é constituída com base no lu- Imposto de renda e contribuição social
cro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro • 5. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital social em 31/12/2021 é As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
tributável anual excedente a R$ 240. A provisão para contribuição social de R$ 26.250 (2020: R$ 25.800) e está representado por 26.250.000 (2020:
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
é constituída à alíquota de 9%. De acordo com a Lei nº 11.941/09, as mo- 25.800.000) ações ordinárias sem valor nominal. - Em Assembleia Geral
FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)
Extraordinária
realizada
em
20/02/2021,
foi
deliberado
o
aumento
de
cadificações no critério de reconhecimento de receita, custos e despesas
Atividades
operacionais
2021 2020
pital
da
Companhia
em
R$
250
com
emissão
de
250.000
ações.
Em
concomputadas na apuração do lucro líquido do exercício, introduzidas
(3.503) (3.454)
pela Lei nº 11.638/07 e pela referida Lei, não terão efeitos para fins de sequência o capital passou de R$ 25.800 para R$ 26.050 representado Lucro/(prejuízo) líquido ajustado
apuração do lucro real da pessoa jurídica optante pelo Regime Tributá- por 26.050.000 ações ordinárias. - Em Assembleia Geral Extraordinária Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (3.503) (3.454)
3.087 (3.020)
rio de Transição - RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, realizada em 20/04/2021, foi deliberado o aumento de capital da Com- Variação de ativos e passivos
(17)
os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. d) Estimativas panhia em R$ 100 com emissão de 100.000 ações. Em consequência o (Aumento) redução de outros créditos
3.087 (2.869)
contábeis. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário capital passou de R$ 26.050 para R$ 26.150 representado por 26.150.000 (Aumento) redução de outros valores e bens
(134)
utilizar estimativas para certos ativos, passivos e outras transações. As ações ordinárias. - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em Aumento (redução) de outras obrigações
(416) (6.474)
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados 25/11/2021, foi deliberado o aumento de capital da Companhia em R$ 100 Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
450 6.500
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo com emissão de 100.000 ações. Em consequência o capital passou de Atividades de financiamento
450 6.500
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as cir- R$ 26.150 para R$ 26.250 representado por 26.250.000 ações ordinárias. Aumento de capital
450 6.500
cunstâncias. e) Moeda funcional. As demonstrações financeiras estão b) Reserva de lucros. A Reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lu- Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento
34
26
apresentadas em milhares de reais (R$). O real é a moeda funcional e cro líquido apurado em cada balanço, até atingir 20% do Capital Social Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa
36
10
a principal moeda do ambiente econômico em que a Companhia ope- conforme previsto na legislação societária. c) Dividendos. Ao acionista é Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício
70
36
ra. f) Segmentos operacionais. Um segmento operacional é um compo- assegurado dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício ajus- Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
nente da Companhia que desenvolve atividades de negócio das quais tado, de acordo com a legislação em vigor.
pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despe- • 6. Transações com partes relacionadas. Os saldos referentes a transa- • 8. Pronunciamentos Contábeis. § IRFS 16 – Arrendamento Mercantil – A
sas relacionadas com transações com outros componentes da Com- ções com partes relacionadas, pactuadas em condições usuais de mer- IFRS 16 requer que as Companhias tragam a maioria dos seus arrendapanhia. A Companhia possui um único segmento de negócio. g) Caixa e cado, são os seguintes:
mentos para o balanço patrimonial, reconhecendo novos ativos e passi2021
2020
equivalentes de caixa. Foram considerados como caixa ou equivalente
vos. A Companhia não possui contratos de arredamento mercantil. Não
Ativo
Receitas
Ativo
Receitas
de caixa as disponibilidades e os instrumentos financeiros altamente
existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas
(passivo)
(despesas)
(passivo)
(despesas)
líquidos, sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. h) Reque possam, na opinião da Administração, ter impacto no resultado ou
Banco
Master
S.A
ceitas financeiras e despesas financeiras. Na elaboração das demonsno patrimônio líquido divulgado pela Companhia.
Depósitos
bancários
70
36
trações financeiras é necessário utilizar estimativas para certos ativos,
ASSINATURAS
•
7.
Outras
informações.
Os
registros
contábeis,
fiscais
e
trabalhistas
espassivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis
A DIRETORIA
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e tão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante praAngelo Antonio Ribeiro da Silva - Contador - CRC-RJ-081.990/O-2
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, conside- zos prescricionais variáveis, consoante legislação específica aplicável.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Diretores e Administradores da MÁXIMAINVEST SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da MÁXIMAINVEST SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FI- tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com
NANCEIROS S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi- demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos propais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam ade- cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suquadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MÁXIMAINVEST SE- ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
CURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos reBase para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen- adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgadentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relacumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi- ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compapermitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se nhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o concausada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsá- teúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam
vel pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significaoperações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res- tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis
ponsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplide elaboração das demonstrações financeiras.
cáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter seguran- consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
ça razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indeRio de Janeiro, 16/03/2022.
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
UHY BENDORAYTES & CIA.
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
GEYSA BENDORAYTES E SILVA
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5
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