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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
 
 
Aos acionistas da  
HABITASEC – SECURITIZADORA S.A. 
 
 

Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras  da HABITASEC – SECURITIZADORA S.A. (Companhia), 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. 
 
 

Opinião sobre as demonstrações financeiras 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da HABITASEC – SECURITIZADORA S.A. em 
31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa 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 financeiras”. 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 
sobre as demonstrações financeiras. 
 
 

Ênfase 
 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa 14 às demonstrações financeiras, que apresenta as 
demonstrações financeiras fiduciárias referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas 
sob a responsabilidade da administração da companhia, cuja apresentação é prevista para companhias 
securitizadoras, conforme requerido na Instrução CVM nº 480/09 e na Lei nº 9.514/97. Essas 
demonstrações financeiras fiduciárias foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos 
no parágrafo “Base para opinião” e estão sumarizados no parágrafo “Principais assuntos de auditoria” no 
subitem “Demonstrações financeiras fiduciárias”. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse 
assunto. 
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Principais assuntos de auditoria 
 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem 
comunicados em nosso relatório. 
 
 
Nota Explicativa nº 13 – “Patrimônio em Separado – Certificado de Recebíveis Imobiliários” 

A companhia é requerida a manter controle individual e independente de cada um dos patrimônios 
separados, por emissão de certificados de recebíveis em que foram instituídos o regime fiduciário, 
conforme estabelecido na legislação e dispositivos que regulam as demonstrações financeiras fiduciárias. 
 
A companhia administra uma grande quantidade de patrimônios separados, resultando em um alto volume 
de registros contábeis utilizados para elaboração das demonstrações financeiras fiduciárias de cada 
patrimônio, que são objeto de nossos testes de auditoria, existindo risco de, se não adequadamente 
controlados, serem apresentados e valorizados de forma inadequada nas demonstrações financeiras 
fiduciárias. 
 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: 
 

• análise dos contratos de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos durante o exercício 
corrente; 
 

• teste de integridade dos registros contábeis independentes de cada um dos patrimônios separados, 
administrados pela companhia e comparação dessas informações sumarizadas com os saldos de 
“Caixa e equivalentes de caixa”, “Aplicações financeiras”, “Recebíveis”, “Outros Créditos”, 
“Certificados de Recebíveis Imobiliários circulante e não circulante”, “Obrigações Fiscais”,  e 
“Patrimônio me separado”, apresentados nas demonstrações financeiras fiduciárias; 
 

• confirmação (circularização) dos saldos bancários junto às instituições financeiras; 
 

• confirmação dos preços unitários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) através de 
circularização junto aos agentes fiduciários ou da consulta ao site dos mesmos; 
 

• comparação e recálculo dos patrimônios separados com base nos preços unitários informados pelos 
agentes fiduciários nas confirmações recebidas dos mesmos ou confirmados através de consulta ao 
site dos mesmos com os registros contábeis individualizados dos patrimônios separados. 
 

• confirmação da liquidação financeira de operações de pagamento de subscrição de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos e de juros, amortização e amortização extraordinária 
ocorridos durante o exercício, através dos extratos bancários;  
 

• comparação dos dados contratuais de taxa de juros, índice de atualização e prazos de 
recebimento/pagamento com as informações utilizadas nas memórias de cálculo do contas a receber 
e a pagar, respectivamente. 

 
 
  



 

 

  

Indicação de desvalorização dos ativos não financeiros da Companhia 
 
A fim de atender o item 12 (d) do NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS, 
executamos procedimentos de auditoria para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente 
por valor que não exceda seus valores de recuperação. 
 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: 

• análise da qualidade do ativo da Companhia e de recuperabilidade por tipo de ativo. 
 

• avaliação da continuidade da Companhia e eventual desvalorização dos ativos da mesma através 
da análise de outros indicadores da Companhia, tais como analise de estrutura de capital, 
indicadores de liquidez e de rentabilidade. 

 
 
Provisões para contingências 
 
Provisões e passivos contingentes possuem incerteza inerente em relação ao seu prazo e valor de 
liquidação. Também, o reconhecimento e a mensuração das provisões e passivos contingentes requerem 
que a Companhia exerça julgamentos relevantes para estimar os valores das obrigações e a probabilidade 
de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos dos quais a Companhia é parte envolvida. 
Essa avaliação é baseada em posições de assessores jurídicos internos e externos e em julgamentos da 
própria administração. 
 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: 
 

• confirmação, por escrito, dos consultores jurídicos externos da Companhia sobre: (i) o estágio 
processual das ações judiciais ativas e passivas; e (ii) estimativa confiável da potencial perda e da 
classificação de probabilidade de perda entre provável, possível e remota; 
 

• avaliação da competência técnica dos consultores jurídicos internos e externos utilizados pela 
Companhia; 
 

• avaliação da política contábil adotada para provisionamento das ações judicias e discussão das 
premissas em que se pautam as estimativas dos valores provisionados; 
 

• testes de recálculo do valor de exposição dos processos judiciais e administrativos, teste de 
atualização financeira conforme legislação aplicável; 
 

• testes de passivos contingentes não registrados, com base em pesquisas nos websites dos 
tribunais de justiça relevantes. 

 
 
Reconhecimento da receita 
 
Nota explicativa no 20 – Receita operacional líquida 
 
A Companhia reconhece suas receitas com gestão de recebíveis respeitando o período de competência 
que converge com o requerimento das normas contábeis vigentes. 
 
Assim, a análise detalhada de cada uma das condições específicas, bem como o julgamento da 
Administração determinam os valores e momento que são reconhecidos. 
 
O período de fechamento contábil é o parâmetro principal para que o reconhecimento da receita não 
contenha valores de períodos incorretos, respeitando o momento em que ocorre a transferência de riscos 
e benefícios de cada transação. 
 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: 
 



 

 

  

• revisão da aplicação dos critérios definidos pelos controles internos da Companhia e julgamentos 
da Administração para reconhecimento da receita;  
 

• avaliação da adequação das premissas utilizadas pela Administração e das políticas de 
reconhecimento de receita adotadas; 

 

• revisão da adequada divulgação em nota explicativa. 
 
 

Outros Assuntos  
 
Demonstrações do valor adicionado  
 
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 
do auditor 
 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreende o Relatório 
da Administração, obtido antes da data deste relatório.  
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler as outras 
informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma 
relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante nas outras informações obtidas antes da data deste 
relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
 

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras  
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras  
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras , a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia e sua controlada continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras , a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada 
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 financeiras. 
 

 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.  
 
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 financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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. 

 
• Obtemos 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 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 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 
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 a Companhia e sua controlada a não mais se 
manter em continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 

as divulgações e se as demonstrações financeiras 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 as eventuais 
eficiências significativas nos controles internos que identificamos 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 financeiras 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. 

 
 
Rio de Janeiro, 19 de março de 2019. 

 
 
  
UHY BENDORAYTES & CIA. (anteriormente denominada CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA) 
Auditores Independentes 
CRC 2RJ 0081/O-8 
 
 
 
 
GEYSA BENDORAYTES E SILVA 
Contadora 
CRC 1RJ 091330/O-5 
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Em Tesouraria

Total 900.000

Preferenciais 0

0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

900.000

(Unidades) 31/12/2018



1.01.09.01 Contas a Receber de Clientes 11.717 8.729 8.723

1.01.09 Outros Valores e Bens 73.736 20.352 23.457

1.01.08.01 Impostos a Recuperar 3.643.080 4.645.322 4.231.512

1.03 Ativo Permanente 413.436 71.809 72.551

1.01.09.03 Partes Relacionadas 11.238 0 0

1.01.09.02 Outros Valores a Receber 50.781 11.623 14.734

1.03.02 Imobilizado de Uso 413.436 71.809 72.551

1 Ativo Total 5.510.244 7.348.027 5.671.009

3.643.080 4.645.322 4.231.512

1.01 Ativo Circulante 5.096.808 7.276.218 5.598.458

1.378.928 2.610.193 1.342.447

1.01.01 Disponibilidades 1.064 351 1.042

(Reais)

Conta 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016



2.01.09.10 Dividendos a pagar 1.359.243 1.069.558 198.000

3.806.362 4.865.382 4.796.706

2.01.09.06 Contas a Pagar 51.319 46.879 29.422

2.01.09.09 Impostos e Contrib s/ receita/lucro 0 784.661 527.524

2.05.04.01 Legal 351.858 276.325 219.413

78.615 78.615 3.677.293

2.05.01 Capital Social Realizado 3.300.000 4.500.000 900.000

2.05.04 Reservas de Lucro 506.362 365.382 3.896.706

75.889 10.442 0

2.01 Passivo Circulante 1.703.882 2.482.645 874.303

2 Passivo Total 5.510.244 7.348.027 5.671.009

47.444 350.000 0

1.703.882 2.482.645 874.303

88.292 149.749 29.983

2.01.09.02 Impostos e Contrib Retidos de Terceiros 2.989 867 804

154.595 80.931 88.570

(Reais)

Conta 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016



3.04.03.19 Cursos e Treinamentos -58.137 -56.440 -30.281

-9.964 -2.920 -834

-472.090 -352.976 -205.106

-6.301 -5.169 -2.416

-12.253 -29.555 -4.761

3.04.03.16 Outras -461.042 -319.534 -291.475

3.04.03.15 Taxa CVM -19.133 -16.997 -16.997

3.04.05 Outras Receitas Operacionais 4.594.688 8.188.136 6.776.583

-193.067 -140.555 -82.167

3.04.05.01 Receitas Financeiras 4.563.546 8.187.852 6.776.566

3.04.04.03 Demais Despesas -6.027 -1.440 -1.961

3.04.04.01 IPTU 0 -3.770 -4.918

-31.409 -22.840 -13.352

-241.587 -184.371 -102.708

3.04.03 Outras Despesas Administrativas -1.010.042 -779.534 -678.705

-22.960 -9.534 -1.081

-143.413 -96.656 -87.357

3.04.02 Despesas de Pessoal -2.549.155 -2.621.424 -1.577.004

3.04.03.13 Cetip -40.803 -40.527 -7.440

3.04 Outras Despesas/Receitas Operacionais 2.040.589 1.924.608 1.622.128

4.826.683 3.513.861 2.054.177

3.04.03.03 Energio Eletrica -8.737 -4.988 -3.983

3.04.03.09 Auditoria -59.160 -39.345 -35.237

-4.130 -24.693 -62.914

-17.294 -5.006 -32.926

-52.733 -35.380 -35.700

3.04.03.05 Internet 0 -7.207 -7.598

-34.797 -47.818 -26.106

-59.185 -37.765 -31.599

(Reais)

Conta



3.05 Resultado Operacional 2.040.589 1.924.608 1.622.128

-3.311.591 -6.003.038 -4.725.584

2.040.589 1.924.608 1.622.128

1.510.665 1.138.234 1.094.605

-529.924 -786.374 -527.523

1,68000 1,26000 1,22000

3.04.05.02 Outras Receitas 31.142 284 17

3.04.06.03 Multa e Juros -16.558 -8.887 -8.155

-21.346 -11.530 -14.078

3.04.06 Outras Despesas Operacionais -3.349.495 -6.023.455 -4.747.817

(Reais)

Conta



1.510.665 1.138.234 1.094.605

1.510.665 1.138.234 1.094.605

(Reais)

Conta



-410.777 -39.943 -5.227

-60.317 -39.943 0

-1.065.118 17.457 -58.943

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 1.379.992 2.610.544 1.343.489

-364.012 469.766 -20.740

-350.460 0 -5.227

-1.230.552 1.267.055 771.988

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 2.610.544 1.343.489 571.501

-1.200.000 0 0

-1.210.442 -198.000 0

6.03.03 Dividendos pagos -10.442 -198.000 0

1.510.665 1.138.234 1.094.605

59.185 37.765 0

1.579.814 1.178.919 1.127.038

-50.396 3.111 29.742

390.667 1.504.998 777.215

1.002.241 -413.810 484.985

-708.874 249.561 -789.801

-2.988 -6 4.934

9.964 2.920 32.433

-1.189.147 326.079 -349.823

(Reais)

Conta



5.05.01 Dividendos 0 0 0 -10.442 -1.359.243 0 -1.369.685

0 0 0 -10.442 -1.359.243 0 -1.369.685

-1.200.000 0 0 0 0 0 -1.200.000

0 0 0 151.422 -151.422 0 0

5.13 Saldo Final 3.300.000 0 0 506.362 0 0 3.806.362

0 0 0 0 1.510.665 0 1.510.665

5.01 Saldo Inicial 4.500.000 0 0 365.382 0 0 4.865.382

5.03 Saldo Ajustado 4.500.000 0 0 365.382 0 0 4.865.382

(Reais)

Conta
Capital Social Reservas de Capital Reservas de Lucro

Acumulados Patrimonial



5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -1.069.558 0 -1.069.558

0 0 0 0 -1.069.558 0 -1.069.558

3.600.000 0 0 -3.600.000 0 0 0

0 0 0 68.676 -68.676 0 0

5.13 Saldo Final 4.500.000 0 0 365.382 0 0 4.865.382

0 0 0 0 1.138.234 0 1.138.234

5.01 Saldo Inicial 900.000 0 0 3.896.706 0 0 4.796.706

5.03 Saldo Ajustado 900.000 0 0 3.896.706 0 0 4.796.706

(Reais)

Conta
Capital Social Reservas de Capital Reservas de Lucro

Acumulados Patrimonial



0 0 0 1.053.053 -1.053.053 0 0

5.05.01 Dividendos 0 0 0 -156.448 -41.552 0 -198.000

5.06.01 Reserva Legal 0 0 0 100.796 -100.796 0 0

0 0 0 10.442 -10.442 0 0

0 0 0 941.815 -941.815 0 0

5.13 Saldo Final 900.000 0 0 3.896.706 0 0 4.796.706

5.01 Saldo Inicial 900.000 0 0 3.000.101 0 0 3.900.101

0 0 0 -156.448 -41.552 0 -198.000

0 0 0 0 1.094.605 0 1.094.605

5.03 Saldo Ajustado 900.000 0 0 3.000.101 0 0 3.900.101

(Reais)

Conta
Capital Social Reservas de Capital Reservas de Lucro

Acumulados Patrimonial



226.655 159.301 68.700

7.09.01.03 F.G.T.S. 97.010 53.419 39.060

1.485.258 1.501.905 1.011.588

1.742.538 2.050.605 1.195.047

1.510.665 1.138.234 1.094.605

5.247.358 5.021.827 3.532.910

7.09.01 Pessoal 2.066.203 2.263.325 1.302.807

7.09.02.01 Federais 1.240.779 1.313.345 903.818

7.09.03.02.01 Juros 16.559 8.887 8.155

21.346 11.530 14.078

1.510.665 1.138.234 1.094.605

7.09.03.02 Outras 37.905 20.417 22.233

7.09.02.03 Municipais 244.479 188.560 107.770

185.232 118.363 123.910

147.327 97.946 101.677

7.03.01 Materiais, Energia e Outros -436.104 -370.068 -181.683

-357.168 -266.379 -358.133

7.04 Valor Adicionado Bruto 4.033.411 2.877.414 1.514.361

7.03 Insumos Adquiridos de Terceiros -793.272 -636.447 -539.816

7.08 Valor Adicionado Total a Distribuir 5.247.358 5.021.827 3.532.910

7.01 Receitas 4.826.683 3.513.861 2.054.177

4.826.683 3.513.861 2.054.177

7.07.02 Outros 1.283.096 2.185.098 2.050.982

7.07.02.01 Receitas Financeiras 1.251.955 2.184.814 2.050.982

7.07.02.02 Outras Receitas 31.141 284 0

1.283.096 2.185.098 2.050.982

-69.149 -40.685 -32.433

-69.149 -40.685 -32.433

3.964.262 2.836.729 1.481.928

(Reais)

Conta
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RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES

HABITASEC SECURITIZADORA  S/A

Independente
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