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CNPJ: 22.495.265/0001-40

Curitiba-PR, 23 de março de 2020.
Aos acionistas da 
SENECA COMPANHIA SECURITIZADORA
Senhores Acionistas,
A Administração da SENECA COMPANHIA SECURITIZADORA, em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da 
Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras, com o Relatório 

(Valores expressos em reais)

ATIVO Nota

Ativo circulante
5

    Direitos creditórios a receber 6
    Impostos a recuperar
    Outros créditos 7
    Total do Ativo Circulante

Ativo não circulante
    Investimentos

9
    Total do Ativo não circulante

Total do Ativo    11.502.005 

PASSIVO Nota

Passivo Circulante
10

    Obrigações tributárias 11
    Obrigações trabalhistas e sociais 12
    Total do passivo Circulante

Passivo não Circulante
     Títulos e valores mobiliários

    Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido 14
    Capital social subscrito
    Reserva legal             2.000             2.000 
    Total do patrimônio líquido           12.000           12.000 

Total do Passivo    11.502.005 

 (Valores expressos em reais) 
   

Nota
Receita operacional  
Prestação de Serviços  
(-) Custo de captação de recursos  
(-) Custo de prestação de serviços  
(-) Deduções da receita  
Receita operacional líquida 15          974.600 

   
Lucro Bruto          974.600 

   
(Despesas) / Receitas operacionais:    
  Despesas gerais e administrativas  
  Despesas com pessoal  
Total das despesas operacionais  

   
Lucro antes do Resultado 
Financeiro     15 27.255  

   
 
 

16 601.054  
   

Resultado antes das provisões  
   

(-) Provisão para imposto de renda  
(-) Provisão para contribuição social  

   
Resultado líquido do período  

(Valores expressos em reais)
31.12.2019 31.12.2018

  
Resultado Líquido dos Períodos

Outros Resultados Abrangentes 
  

(Valores expressos em reais)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS

 - Depreciacao

(Aumento)/Diminuição das contas ativas
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Outros créditos

Aumento/(Diminuição) das contas passivas
Obrigações Tributárias
Obrigações Trabalhistas
Outras Obrigações
Caixa proveniente/(usado) nas operações 4.924.059 507.405 
Imposto de Renda e Constribuição Social pagos
Caixa líquido usado nas atividades 
operacionais 4.747.179 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO

Caixa líquido usado nas atividades de 
investimentos (417.679) - 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTOS

Dividendos pagos
Caixa líquido proveniente das atividades de 

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E 
EQUIVALENTES A CAIXA 1.600.701 

Caixa e equivalentes de caixa no início do 
período
período

(Valores expressos em reais)
Capital Social (-) Capital Social Reserva Lucros TotalAcumulados

                10.000                         (9.000)                 200              1.200 

Constituição de Reserva Legal                      - 

Resultado do Período

Dividendos propostos

                10.000                                   -               2.000                      -             12.000 
Resultado do período

Dividendos propostos
     

                10.000                                     -             2.000                        -           12.000 
Resultado do período

Dividendos propostos

                10.000                                     -             2.000                        -           12.000 

 (Valores expressos em reais) 

 
I - RECEITA

    I.2 - Receita com prestação de serviços

II - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
 

III - VALOR ADICIONADO BRUTO
IV - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 
EXAUSTÃO

 
V - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO

 
VI - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA

 
VII - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 4.099.512 

 
VIII - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 4.099.512 

303.003 
    VIII.2 - Impostos, taxas e contribuições
    VIII.3 - Remuneração de capitais de terceiros

para prestação de serviços de auditoria externa relacionados aos exames das 

relacionados à auditoria externa.

Atenciosamente,  
SENECA COMPANHIA SECURITIZADORA

Diretor Presidente
Luiz Malucelli Neto

1) Contexto Operacional

-
ceiros, agronegócio e imobiliários, assim compreendida a compra, venda e pres-
tação da respectivas garantias em créditos imobiliários; (II) emissão e colocação 

-
viços relacionados a operações no mercado secundário de títulos e valores mobiliá-

-

-
ça de direitos de créditos lastreados nos títulos e valores mobiliários relacionados à 

conselho de administração em 23 de março de 2020.
2) Riscos 
2.1 Risco de mercado: 

-

-

-
gislação, da regulamentação, da auto regulação (a cargo dos próprios agentes do 
mercado considerado) e do cumprimento dos contratos. Eventos como mudança 
na legislação tributária ou em regras estabelecidas por uma entidade reguladora se 

-

investimentos e retomar o crescimento do país.
2.5 PIS/ COFINS:

-

-

2.6 Risco Operacional:
Associado à possibilidade de eventos adversos intrinsecamente associados aos par-
ticipantes do mercado, empresas e demais entidades, tal risco está ligado a práticas 

2.7 Direitos Creditórios:

recebimentos dos devedores de direitos creditórios causado pela instabilidade no 

O risco de crédito está associado à possibilidade de uma das partes de uma tran-
sação não cumprir sua obrigação com as demais, deixando de honrar compromisso 

2.9 Inadimplência:
-

resultando assim, no aumento das taxas de inadimplência. 
-

ditos negociados com a Companhia não tenham capacidade de cumprir com suas 
obrigações e, como o pagamento dos investidores das Debêntures emitidas pela 
Companhia está baseado no pagamento dos direitos creditórios, isto pode alterar o 
retorno previsto pelos investidores.

as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos 
reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, des-

“Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual 
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo 
CPC”

4.1 Moeda funcional
-

4.2) Reconhecimento de receita
i. Prestação de serviços
A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos servi-
ços previstos nos contratos celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos 

-
das puderem ser recuperadas.

-
-
-

-

O spread 

-
spread

i. Imposto de renda pessoa urídica e contribuição social sobre o lucro lí ido  cor-
rentes

-

as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou ex-
clusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração 

ii. Imposto sobre serviços

• Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Seguindo a 

Entre elas as 
• 
• 

 mensuração

imediata.
4.5 Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos 

Assim, os saldos dos direitos e das obrigações são mensurados nas datas de en-
cerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes.

-
do ao valor recuperável. 

-

4.7 Provisão para redução ao valor de recuperação de direitos creditórios
-

-

-

valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 

encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

-
monstrados como não circulantes.
4.9 Caixa e equivalentes de caixa

-

-

meses ou menos, a contar da data da contratação.

-

A empresa deverá manter controles extra contábeis dos créditos a compensar, bem 

adicional.

-

apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de 

-

5) Caixa e equivalentes de caixa
-

Descrição   
Caixa                      -    
Bancos Conta Movimento   

  
Total de caixa e equivalentes de caixa   

-
ridos de empresas originadoras dos segmentos industriais, comerciais e da presta-

-

-

-

contábil do cedente. 
-

registro contábil do cedente.

operação.
-

-

Descrição   
Direitos creditórios a receber   
(-) PECLD   

    7.050.005  

Períodos em dias  A vencer Vencidos Total
até 30 dias

                        
                           

(-) PECLD
Total Geral      7.050.005 

Descrição   
Adiantamento a pessoas ligadas   
Investimentos em ações    

  

Descrição   
Investimentos em ações    
Total de Investimentos                  -   


