Série 315
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

55.000.000,00
15/08/13
CDI Mensal
1,4000%
176
312.500,00

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

312.500,00

0,00

Amortização

Saldo Final
Ago/13

Juros

0,00

312.500,00

0,00

312.500,00

0,00

Amortização

0,00

0,00
Saldo Final
Ago/13

Juros

0,00

0,00

Pagamento Realizado
Ago/13

Pagamento Realizado
Ago/13

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)

(55.224.496,53)
54.997.567,96
295.670,07
68.741,50

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

10,00
90.680.177,22
(11.972,08)
(90.377.108,26)
4.563,19
295.670,07
R$

%

Nr. Contratos

54.997.567,96
55.224.496,48
(226.928,52)

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 315
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

55.000.000,00
15/08/13
CDI Mensal
1,4000%
176
312.500,00

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

312.500,00

0,00

Amortização

Saldo Final
Set/13

Juros

-2.632,78

312.500,00

346,43

315.479,21

0,00

Amortização

0,00

0,00
Saldo Final
Set/13

Juros

0,00

0,00

Pagamento Realizado
Set/13

Pagamento Realizado
Set/13

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)

(55.656.612,17)
54.656.777,97
1.082.488,55
82.654,35

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

295.670,07
789.850,80
(10,50)
(6.890,78)
(735.628,32)
342.991,27
R$

%

Nr. Contratos

54.656.777,97
55.280.811,00
(624.033,03)

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 315
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

55.000.000,00
15/08/13
CDI Mensal
1,4000%
176
312.500,00

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

-

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)

(55.656.440,25)
54.085.436,43
1.654.842,74
83.838,92

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

342.991,27
908.013,74
(335.149,04)
(765.487,41)
150.368,56

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 315
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

55.000.000,00
15/08/13
CDI Mensal
1,4000%
176
312.500,00

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

527.776,87
(63.186,32)

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)

(56.171.359,96)
54.562.045,36
1.710.353,63
101.039,03

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

150.747,01
2.952.926,21
(464.590,55)
(3,00)
(2.002.649,45)
(450.000,00)
186.430,22

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 315
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

55.000.000,00
15/08/13
CDI Mensal
1,4000%
176
312.500,00

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

470.077,46
89.008,65

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)

(55.906.643,49)
54.542.077,76
1.662.846,97
298.281,24

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

186.430,22
1.307.151,36
(559.086,11)
(21.876,56)
(664.790,93)
(180.000,00)
67.827,98

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.

-

