Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
31-jan-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Resumo dos Valores
Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Saldo Anterior

Dez/12

Atualização

Saldo Corrigido

Dez/12

1.019.452,17

6.953,99

Amortização

Saldo Final
Jan/13

Juros

3.808,99
Previsão de
Pagamento Dez/12

1.026.406,16

9.739,36

Amortização

1.022.597,17
Previsão de
Pagamento Fev/13

Pagamento
Realizado

0,00

0,00

13.548,35

0,00

Previsão de
Pagamento Dez/12

0,00

Saldo Final
Jan/13

Juros

0,00

0,00

0,00
Pagamento
Realizado

0,00

0,00
Previsão de
Pagamento Fev/13

0,00

0,00

.
C) Ativo x Passivo
a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
e - BNDU
f - Excedente / (Falta)

(21.529.312,10)
21.566.500,95
145.697,95
182.886,80

D) Posição de Recebimentos do mês
a - Cobrança do mês
b - Valores recebidos da cobrança do mês
c - Atrasos de meses anteriores recebidos
d - Antecipações
e - Valor total Recebido
f - Créditos a Identificar
g - Total

-

E) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Recebimentos do mês
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas da Série / Transferência
e - (Aplicações) / Resgates
f - Saldo Final

145.697,99
284.515,31
(284.515,32)
(0,03)
145.697,95

F) Posição de Cobrança
a - Saldo devedor total da carteira
b - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso de até 30 dias
c - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso de 30 até 90 dias
d - Saldo devedor dos clientes com Parcelas Saltados / em Acordo
e - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso em cobrança jurídica
f - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso em proc. de execução

21.566.500,95
-

G) Reforço de Crédito
a - Acelaração de Pagamento
b - % de Reforço de Crédito
c - Atraso 180 dias
d - Atraso 360 dias
e - Pulverização

0,000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

< 10%
> 90%
> 7%
> 7%
< 90%

Sequencial

Sequencial

H) Disclaimer
As informações contidas neste neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de
investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito,
mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
28-fev-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Resumo dos Valores
Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Saldo Anterior

Jan/13

Atualização

Saldo Corrigido

Jan/13

1.022.597,17

3.457,08

Amortização

Saldo Final
Fev/13

Juros

3.853,86
Previsão de
Pagamento Jan/13

1.026.054,24

9.736,02

Amortização

1.022.200,38
Previsão de
Pagamento Mar/13

Pagamento
Realizado

0,00

0,00

13.589,88

0,00

Previsão de
Pagamento Jan/13

0,00

Saldo Final
Fev/13

Juros

0,00

0,00

0,00
Pagamento
Realizado

0,00

0,00
Previsão de
Pagamento Mar/13

0,00

0,00

.
C) Ativo x Passivo
a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
e - BNDU
f - Excedente / (Falta)

(21.493.236,77)
21.528.159,63
145.697,80
180.620,66

D) Posição de Recebimentos do mês
a - Cobrança do mês
b - Valores recebidos da cobrança do mês
c - Atrasos de meses anteriores recebidos
d - Antecipações
e - Valor total Recebido
f - Créditos a Identificar
g - Total

-

E) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Recebimentos do mês
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas da Série / Transferência
e - (Aplicações) / Resgates
f - Saldo Final

145.697,95
(285.387,39)
(0,09)
285.387,33
145.697,80

F) Posição de Cobrança
a - Saldo devedor total da carteira
b - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso de até 30 dias
c - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso de 30 até 90 dias
d - Saldo devedor dos clientes com Parcelas Saltados / em Acordo
e - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso em cobrança jurídica
f - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso em proc. de execução

21.528.159,63
-

G) Reforço de Crédito
a - Acelaração de Pagamento
b - % de Reforço de Crédito
c - Atraso 180 dias
d - Atraso 360 dias
e - Pulverização

0,000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

< 10%
> 90%
> 7%
> 7%
< 90%

Sequencial

Sequencial

H) Disclaimer
As informações contidas neste neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de
investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito,
mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
31-mar-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Resumo dos Valores
Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Saldo Anterior

Fev/13

Atualização

Saldo Corrigido

Fev/13

1.022.200,38

2.974,90

Amortização

Saldo Final
Mar/13

Juros

3.974,60
Previsão de
Pagamento Fev/13

1.025.175,28

9.727,68

Amortização

1.021.200,68
Previsão de
Pagamento Abr/13

Pagamento
Realizado

0,00

0,00

13.702,28

0,00

Previsão de
Pagamento Fev/13

0,00

Saldo Final
Mar/13

Juros

0,00

0,00
Pagamento
Realizado

0,00

0,00

0,00

0,00
Previsão de
Pagamento Abr/13

0,00

.
C) Ativo x Passivo
a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
e - BNDU
f - Excedente / (Falta)

(21.494.398,03)
21.527.613,32
145.697,74
178.913,03

D) Posição de Recebimentos do mês
a - Cobrança do mês
b - Valores recebidos da cobrança do mês
c - Atrasos de meses anteriores recebidos
d - Antecipações
e - Valor total Recebido
f - Créditos a Identificar
g - Total

-

E) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Recebimentos do mês
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas da Série / Transferência
e - (Aplicações) / Resgates
f - Saldo Final

145.697,80
287.747,82
(287.747,88)
0,00
145.697,74

F) Posição de Cobrança
a - Saldo devedor total da carteira
b - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso de até 30 dias
c - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso de 30 até 90 dias
d - Saldo devedor dos clientes com Parcelas Saltados / em Acordo
e - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso em cobrança jurídica
f - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso em proc. de execução

21.527.613,32
-

G) Reforço de Crédito
a - Acelaração de Pagamento
b - % de Reforço de Crédito
c - Atraso 180 dias
d - Atraso 360 dias
e - Pulverização

0,000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

< 10%
> 90%
> 7%
> 7%
< 90%

H) Disclaimer
As informações contidas neste neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de
investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito,
mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
30-abr-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Resumo dos Valores no Aniversário
Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Saldo Anterior

Mar/13

Atualização

Saldo Corrigido

Mar/13

1.021.200,68

2.106,18

Amortização

Saldo Final
Abr/13

Juros

3.875,26
Previsão de
Pagamento Mar/13

1.023.306,85

9.709,95

Amortização

1.019.431,59
Previsão de
Pagamento Mai/13

Pagamento
Realizado

0,00

0,00

13.585,21

0,00

Previsão de
Pagamento Mar/13

0,00

Saldo Final
Abr/13

Juros

0,00

0,00

0,00
Pagamento
Realizado

0,00

0,00
Previsão de
Pagamento Mai/13

0,00

0,00

.
C) Ativo x Passivo no Fechamento
a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
e - BNDU
f - Excedente / (Falta)

(21.447.035,83)
21.478.189,66
145.697,59
176.851,42

D) Posição de Recebimentos do mês
a - Cobrança do mês
b - Valores recebidos da cobrança do mês
c - Atrasos de meses anteriores recebidos
d - Antecipações
e - Valor total Recebido
f - Créditos a Identificar
g - Total

-

E) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Recebimentos do mês
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas da Série / Transferência
e - (Aplicações) / Resgates
f - Saldo Final

145.697,74
(285.289,40)
(0,01)
285.289,26
145.697,59

F) Posição de Cobrança
a - Saldo devedor total da carteira
b - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso de até 30 dias
c - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso de 30 até 90 dias
d - Saldo devedor dos clientes com Parcelas Saltados / em Acordo
e - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso em cobrança jurídica
f - Saldo devedor dos clientes com parcelas em atraso em proc. de execução

21.478.189,66
-

G) Reforço de Crédito
a - Acelaração de Pagamento
b - % de Reforço de Crédito
c - Atraso 180 dias
d - Atraso 360 dias
e - Pulverização

0,000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

< 10%
> 90%
> 7%
> 7%
< 90%

Sequencial

H) Disclaimer
As informações contidas neste neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de
investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito,
mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
31-mai-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Resumo dos Valores no Aniversário
Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Abr/13

Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Abr/13

1.019.431,59
Amortização

1.485,98

1.020.917,56
Saldo Final

Juros

4.012,21

1.016.905,32

Previsão de Pagamento
Pagamento Realizado
Abr/13

0,00

Amortização

Mai/13

9.687,28

0,00

Previsão de
Pagamento Jun/13

13.699,48

0,00

0,00

Saldo Final

Juros

0,00
Previsão de
Pagamento Abr/13

0,00

Mai/13

0,00

Previsão de
Pagamento Jun/13

Pagamento
Realizado

0,00

0,00

0,00

0,00

.
C) Ativo x Passivo no Fechamento
a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
e - BNDU
f - Excedente / (Falta)

(21.395.575,08)
21.422.666,40
145.797,24
172.888,56

D) Posição de Recebimentos do mês
a - Cobrança do mês
b - Valores recebidos da cobrança do mês
c - Atrasos de meses anteriores recebidos
d - Antecipações
e - Valor total Recebido
f - Créditos a Identificar
g - Total

-

E) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Recebimentos do mês
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas da Série / Transferência
e - (Aplicações) / Resgates
f - Saldo Final
F) Posição de Cobrança
a - Sdo. dev. total da carteira
b - Sdo. dev. em dia
c - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de até 30 dias
d - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de 31 até 90 dias
e - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em cobrança jurídica (91 a 180 dias)
f - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em proc. de execução (acima 180 dias)
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados / em Acordo

145.697,59
(287.689,10)
(0,19)
287.788,94
145.797,24
R$
21.422.666,40
21.422.666,40
-

%

Nr. Contratos

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
0
0
0

G) Reforço de Crédito
a - Acelaração de Pagamento
b - % de Reforço de Crédito
c - Atraso 180 dias
d - Atraso 360 dias
e - Pulverização

0,000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

< 10%
> 90%
> 7%
> 7%
< 90%

Sequencial

H) Disclaimer
As informações contidas neste neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de
investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado,
regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
28-jun-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Resumo dos Valores no Aniversário
Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Mai/13

Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Mai/13

1.016.905,32
Amortização

45,39

1.016.950,71
Saldo Final
Jun/13

Juros

3.961,03

9.649,63

Amortização

1.012.989,68

Previsão de Pagamento
Pagamento Realizado
Mai/13

0,00

0,00

Previsão de
Pagamento Jul/13

13.610,67

0,00

0,00

0,00
Saldo Final
Jun/13

Juros

0,00
Previsão de
Pagamento Mai/13

0,00

Previsão de
Pagamento Jul/13

Pagamento
Realizado

0,00

0,00

0,00

0,00

.
C) Ativo x Passivo no Fechamento
a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
e - BNDU
f - Excedente / (Falta)

(21.332.982,21)
21.380.884,87
145.797,21
193.699,87

D) Posição de Recebimentos do mês
a - Cobrança do mês
b - Valores recebidos da cobrança do mês
c - Atrasos de meses anteriores recebidos
d - Antecipações
e - Valor total Recebido
f - Créditos a Identificar
g - Total

-

E) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Recebimentos do mês
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas da Série / Transferência
e - (Aplicações) / Resgates
f - Saldo Final
F) Posição de Cobrança
a - Sdo. dev. total da carteira
b - Sdo. dev. em dia
c - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de até 30 dias
d - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de 31 até 90 dias
e - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em cobrança jurídica (91 a 180 dias)
f - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em proc. de execução (acima 180 dias)
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados / em Acordo

145.797,24
(285.824,02)
0,37
285.823,62
145.797,21
R$
21.380.884,87
21.380.884,87
-

%

Nr. Contratos

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1
1
0
0
0
0
0

G) Reforço de Crédito
a - Acelaração de Pagamento
b - % de Reforço de Crédito
c - Atraso 180 dias
d - Atraso 360 dias
e - Pulverização

0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

< 10%
> 90%
> 7%
> 7%
< 100%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

H) Disclaimer
As informações contidas neste neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento,
não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação
específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura
cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
31-jul-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Resumo dos Valores no Aniversário
Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Jun/13

Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Jun/13

1.012.989,68

7.576,30

Amortização

Juros

3.058,64

9.683,94

1.020.565,98
Saldo Final
Jul/13

1.017.507,34

0,00

Amortização

0,00

0,00
Saldo Final

Juros

0,00

Jul/13

0,00

Pagamento Realizado
Jul/13

Pagamento Realizado
Jul/13

12.742,58

0,00

0,00

C) Ativo x Passivo no Fechamento
a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
e - BNDU
f - Excedente / (Falta)

(21.418.943,85)
21.453.663,08
145.797,03
180.516,26

D) Posição de Recebimentos do mês
a - Cobrança do mês
b - Valores recebidos da cobrança do mês
c - Atrasos de meses anteriores recebidos
d - Antecipações
e - Valor total Recebido
f - Créditos a Identificar
g - Total

-

E) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Entradas / Recebimentos
c - Pagamentos CRIs
d - Transferência / Despesas
e - (Aplicações) / Resgates
f - Saldo Final
F) Posição de Cobrança
a - Sdo. dev. total da carteira
b - Sdo. dev. em dia
c - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de até 30 dias
d - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de 31 até 90 dias
e - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em cobrança jurídica (91 a 180 dias)
f - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em proc. de execução (acima 180 dias)
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados / em Acordo

145.797,21
267.593,90
(267.594,08)
145.797,03
R$

%

Nr. Contratos

21.453.663,08
21.453.663,08
-

G) Reforço de Crédito
a - Acelaração de Pagamento
b - % de Reforço de Crédito
c - Atraso 180 dias
d - Atraso 360 dias
e - Pulverização

0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

< 10%
> 90%
> 7%
> 7%
< 100%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

H) Disclaimer
As informações contidas neste neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de
investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado,
regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
31-ago-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Resumo dos Valores no Aniversário
Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Jul/13

Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Jul/13

1.017.507,34

2.655,72

Amortização

Juros

3.113,54

9.680,12

1.020.163,06
Saldo Final
Ago/13

1.017.049,52

0,00

Amortização

0,00

0,00
Saldo Final
Ago/13

Juros

0,00

0,00

Pagamento Realizado
Ago/13

Pagamento Realizado
Ago/13

12.793,65

0,00

0,00

C) Ativo x Passivo no Fechamento
a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
e - BNDU
f - Excedente / (Falta)

(21.404.530,38)
21.413.856,46
167.776,59
177.102,67

D) Posição de Recebimentos do mês
a - Cobrança do mês
b - Valores recebidos da cobrança do mês
c - Atrasos de meses anteriores recebidos
d - Antecipações
e - Valor total Recebido
f - Créditos a Identificar
g - Total

-

E) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Entradas / Recebimentos
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas
e - Transferências / Devoluções
f - (Aplicações) / Resgates
g - Saldo Final
F) Posição de Cobrança
a - Sdo. dev. total da carteira
b - Sdo. dev. em dia
c - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de até 30 dias
d - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de 31 até 90 dias
e - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em cobrança jurídica (91 a 180 dias)
f - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em proc. de execução (acima 180 dias)
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados / em Acordo
h - Valores a repassar

145.797,03
290.646,28
(268.666,72)
167.776,59
R$

%

Nr. Contratos

21.413.856,46
21.435.836,32
(21.979,86)

G) Reforço de Crédito
a - Acelaração de Pagamento
b - % de Reforço de Crédito
c - Atraso 180 dias
d - Atraso 360 dias
e - Pulverização

0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

< 10%
> 90%
> 7%
> 7%
< 100%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

H) Disclaimer
As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não
devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação
específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a
leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
30-set-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Resumo dos Valores no Aniversário
Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Ago/13

Saldo Anterior

Atualização

Saldo Corrigido

Ago/13

1.017.049,52

1.488,91

Amortização

Juros

3.144,23

9.664,70

1.018.538,43
Saldo Final
Set/13

1.015.394,20

0,00

Amortização

0,00

0,00
Saldo Final
Set/13

Juros

0,00

0,00

Pagamento Realizado
Set/13

Pagamento Realizado
Set/13

12.808,93

0,00

0,00

C) Ativo x Passivo no Fechamento
a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
e - BNDU
f - Excedente / (Falta)

(21.410.325,94)
21.429.710,50
195.540,64
214.925,20

D) Posição de Recebimentos do mês
a - Cobrança do mês
b - Valores recebidos da cobrança do mês
c - Atrasos de meses anteriores recebidos
d - Antecipações
e - Valor total Recebido
f - Créditos a Identificar
g - Total

-

E) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Entradas / Recebimentos
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas
e - Transferências / Devoluções
f - (Aplicações) / Resgates
g - Saldo Final
F) Posição de Cobrança
a - Sdo. dev. total da carteira
b - Sdo. dev. em dia
c - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de até 30 dias
d - Sdo. dev. dos clientes com parcelas em atraso de 31 até 90 dias
e - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em cobrança jurídica (91 a 180 dias)
f - Sdo. dev. clientes com parc. em atraso em proc. de execução (acima 180 dias)
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados / em Acordo
h - Valores a repassar

167.776,59
296.756,04
(268.987,49)
(4,50)
195.540,64
R$

%

Nr. Contratos

21.429.710,50
21.479.458,92
(49.748,42)

G) Reforço de Crédito
a - Acelaração de Pagamento
b - % de Reforço de Crédito
c - Atraso 180 dias
d - Atraso 360 dias
e - Pulverização

0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

< 10%
> 90%
> 7%
> 7%
< 100%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

H) Disclaimer
As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não
devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação
específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a
leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
31-out-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Pagamento Total Realizado no mês

a - Juros
b - Amortização

205.365,58
69.603,76

a - Juros
b - Amortização

C) Saldos no Fechamento

a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
f - Excedente / (Falta)

(21.650.110,10)
21.425.138,20
423.703,01
198.731,11

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Entradas / Recebimentos
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas
e - Transferências / Devoluções
f - (Aplicações) / Resgates
g - Saldo Final

195.540,64
503.136,22
(274.969,35)
(4,50)
423.703,01

E) Disclaimer
As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não
devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação
específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a
leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.

-

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
30-nov-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Pagamento Total Realizado no mês

a - Juros
b - Amortização

206.460,12
69.691,88

a - Juros
b - Amortização

C) Saldos no Fechamento

a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
f - Excedente / (Falta)

(21.733.355,53)
20.926.678,76
990.434,97
183.758,20

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Entradas / Recebimentos
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas
e - Transferências / Devoluções
f - (Aplicações) / Resgates
g - Saldo Final

423.703,01
840.617,03
(276.152,00)
(55,50)
(470.000,00)
518.112,54

E) Disclaimer
As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não
devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação
específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a
leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.

-

Série 215
Relatório de Acompanhamento do CRI
31-dez-13
A) Dados Iniciais da Série
Senior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

21.943.844,16
25/03/11
IGPM Mensal
12,0000%
21
1.044.944,96

Junior
Data de emissão
Índice de correção
Taxa de juros do papel
Quantidade
PU inicial

0,00%
-

B) Pagamento Total Realizado no mês

a - Juros
b - Amortização

206.395,46
68.582,47

a - Juros
b - Amortização

C) Saldos no Fechamento

a - Saldo atual dos CRI Seniors
b - Saldo atual dos CRI Junior
c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar
d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação)
f - Excedente / (Falta)

(21.749.207,00)
20.586.570,98
1.362.543,88
199.907,86

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)
a - Saldo Inicial
b - Entradas / Recebimentos
c - Pagamentos CRIs
d - Despesas
e - Transferências / Devoluções
f - (Aplicações) / Resgates
g - Saldo Final

518.112,54
835.607,00
(274.977,93)
(140,50)
(195.000,06)
(850.000,00)
33.601,05

E) Disclaimer
As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não
devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação
específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a
leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.

-

