Demonstrações contábeis acompanhadas do relatório do auditor independente
Em 31 de dezembro de 2020
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TRUE SECURITIZADORA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 12.130.744/0001-00
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Relatório da Administração

Cenário Atual
É uma sociedade anônima, cuja sede social está localizada na cidade de São Paulo – SP.
Suas acionistas são a True One Participações S.A. e a Cadencia Participações Ltda.
A Companhia tem como principais atividades: (i) securitização de créditos oriundos de
operações imobiliárias e securitização de direitos creditórios do agronegócio, assim
compreendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos hipotecários e
imobiliários, bem como em direitos creditórios do agronegócio; (ii) a aquisição de
créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores
mobiliários; (iii) a emissão, colocação e distribuição no mercado financeiro, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s”) e de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio (“CRA’s”), podendo realizar a emissão e colocação de outros títulos e/ou
valores mobiliários; (iv) a prestação de serviços e realização de outros negócios
relacionados ao mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do
agronegócio, especialmente à securitização de tais créditos imobiliários e direitos
creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº. 9.514, de 20 de novembro de 1997, da
Lei nº. 11.076, de 30 de dezembro de 2004 e outras disposições legais aplicáveis; (v) a
realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos
na sua carteira de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio.
Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos que a
Companhia, no exercício de 2020, contratou a Grant Thornton Auditores Independentes
somente para a prestação de serviços de revisão das informações trimestrais e auditoria
das demonstrações contábeis anuais, não tendo a referida empresa prestado qualquer
outro tipo de serviço a Companhia.
As demonstrações de cada patrimônio separado da securitizadora são apresentadas de
forma individualizada auditada entregues à CVM.
A Companhia informa que monitora a propagação do COVID-19 e está tomando todas as
medidas necessárias para proteger seus colaboradores e parceiros, sendo que possui a
infraestrutura tecnológica necessária para realizar suas atividades rotineiras de maneira
remota e tomou as medidas cabíveis para que a administração dos nossos patrimônios
separados não seja impactada e que nossos parceiros e investidores tenham acesso às
informações e P.U. diário de seus ativos, bem como outras informações relevantes
atendendo as solicitações de seus clientes , fazendo as reestruturações aprovadas pelos
investidores com a finalidade de atender as demandas da forma mais eficiente possível.
Permanecemos em alerta, tomando todo os cuidados e medidas possíveis para a
manutenção da saúde de todos e a continuidade de nossos negócios.
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Comentário do Desempenho
A Companhia concluiu o exercício de 2020 com lucro líquido de R$ 5.156 mil.
A Companhia realizou cinquenta e sete novas séries de Certificados de Recebíveis
Imobiliários no montante de R$ 3.651.671 mil e emitiu cinco novas séries de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio no montante de R$ 1.680.482 mil.
Apresentamos para apreciação de V.Sas, as informações financeiras desta Companhia,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 com os dados
comparativos de exercício social anterior. Ficamos à disposição dos senhores acionistas
para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

São Paulo, 16 de março de 2021

A Administração
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Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Acionistas e Administradores da
True Securitizadora S.A.
São Paulo – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da True Securitizadora S.A. (Companhia), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da True Securitizadora S.A. em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e o seu fluxo 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 contábeis”. 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.

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. Estes assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre estes
assuntos.
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Receitas de serviços prestados
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um principal assunto de auditoria
Conforme descrito nas Notas Explicativas no 3.8 e 18, a receita da Companhia é oriunda de honorários
“fees” de estruturação das emissões dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI’s) e Certificados de
Recebíveis do Agronegócio (CRA’s), deságios e dos serviços prestados referente à gestão dos
recebíveis imobiliários e do agronegócio.
Este tema foi novamente considerado como uma área significativa em nossa auditoria em virtude do
tempo envolvido na análise das operações, leitura de contratos e dos valores envolvidos que fazem parte
da principal fonte de receitas da Companhia, entre outros aspectos.
Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações contábeis
Nossos procedimentos de auditoria incluíram a análise e revisão dos contratos e liquidações financeiras
referentes às emissões e estruturações ocorridas durante o exercício de 2020, que geraram receita com
deságios e de fees de estruturação bem como a análise de determinados contratos para validação dos
honorários de administração mensal, que são cobrados dos emissores para a gestão dos CRIs e CRAs
emitidos. Adicionalmente, e como parte dos procedimentos de auditoria, realizamos procedimentos de
revisão analítica da receita de administração mensal por emissão de certificado, visando identificar
oscilações e/ou variações fora da expectativa das operações com emissões da Companhia, que
pudessem resultar em receitas não reconhecidas e/ou reconhecidas por valores incorretos ou fora de sua
competência.
Com base nos procedimentos de auditoria efetuados e nas evidências de auditoria obtidas que suportam
os nossos testes, consideramos que as receitas reconhecidas pela Companhia são aceitáveis e estão
adequadamente divulgadas no contexto das demonstrações contábeis tomadas como um todo.

Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela
legislação societária brasileira para companhias abertas e apresentada como informação suplementar
para os demais tipos de sociedade, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto
com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião,
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos na
NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nessa norma e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o
relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com
as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar este fato. Não temos
nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 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 contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 contábeis.
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 contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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;

• obtivemos 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
contábeis 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 a não mais se manter em
continuidade operacional;

• avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas 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 contábeis 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.
São Paulo, 16 de março de 2021

Régis Eduardo Baptista dos Santos
CT CRC 1SP-255.954/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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True Securitizadora S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)

ATIVO
Notas

31/12/2020

31/12/2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

2.171

2.585

Contas a receber

5

161

182

Tributos a recuperar

6

473

1.574

Despesas reembolsáveis de operações fiduciárias

7

96

Outros ativos

37

Total do ativo circulante

2.938

93
4.434

Ativo não circulante
Direitos de uso sobre imóvel locado

8

170

347

Imobilizado

9

464

227

Intangível

10

Total do ativo não circulante

Total do ativo

9

9

643

583

3.581

5.017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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True Securitizadora S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas

31/12/2020

31/12/2019

Passivo circulante
Fornecedores

36

278

Obrigações sociais e trabalhistas

11

719

938

Obrigações fiscais

12

770

603

Contas a pagar de operações fiduciárias

13

328

511

Obrigações do contrato de locação

14

170

177

2.023

2.507

-

170

-

170

Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Obrigações do contrato de locação

14

Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital social

17.1

400

400

Reserva legal

17.2

80

80

Reserva de lucros

1.078

1.860

Total do patrimônio líquido

1.558

2.340

Total do passivo e do patrimônio líquido

3.581

5.017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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True Securitizadora S.A.
Demonstrações do resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)

Notas

31/12/2020

31/12/2019

Receita líquida

18

16.914

17.142

Custo dos serviços prestados

19

(4.545)

(5.509)

12.369

11.633

Lucro bruto

Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas

20

(6.710)

(5.691)

Despesas de comercialização

20

(78)

(73)

Despesas tributárias

20

Outras receitas

20

Total (despesas) receitas operacionais

Lucro operacional antes do resultado financeiro

Resultado financeiro

21

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social-corrente

22

Lucro do exercício

(23)

(68)

2.075

1.604

(4.736)

(4.228)

7.633

7.405

73

191

7.706

7.596

(2.550)

(2.523)

5.156

5.073

Quantidade de ações

23

400.000

400.000

Lucro por ação -R$

23

12,89

12,68

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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True Securitizadora S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)

31/12/2020

Lucro líquido do período

31/12/2019

5.156

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do período

5.073

-

-

5.156

5.073

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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True Securitizadora S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)
Reservas de lucros
Capital
Nota
Saldos em 31 de dezembro de 2018

400

Lucro do exercício

-

Dividendos distribuidos

17.3

Transferência para reserva de lucros à disposição da
Assembleia Geral

17.3

Saldos em 31 de dezembro de 2019

17.3

80

Patrimônio

de lucros

acumulados

líquido

3.020

-

-

-

5.073
(6.233)

(3.020)

(3.213)

-

-

1.860

(1.860)

80

1.860

3.500

5.073

-

-

-

2.340

-

-

-

5.156

5.156

-

-

(1.860)

(4.078)

(5.938)

1.078

(1.078)

-

Transferência para reserva de lucros à disposição da
Assembleia Geral

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Lucros/prejuízos

-

400

Lucro do exercício
Dividendos distribuidos

Legal

social

Reserva

400

80

1.078

-

1.558

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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True Securitizadora S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)

Notas

31/12/2020

31/12/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos

7.706

7.596

48

Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos com o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação / amortização

9 e 10

83

Baixa de imobilizado

9 e 10

22

-

Despesa com juros

21

13

21

Amortização (direito de uso de imóvel alocado)

8

177

169

21

56

1.101

1.048

Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber
Tributos a recuperar
Despesas reembolsáveis de operações fiduciárias

(3)

(9)

(37)

17

Fornecedores

(242)

267

Obrigações sociais e trabalhistas

(219)

321

Outros ativos

Aumento (redução) nos passivos operacionais:

Obrigações fiscais

(2.383)

Contas a pagar de operações fiduciárias

(183)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

6.056

(2.336)
258
7.456

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível

9 e 10

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento

(342)

(159)

(342)

(159)

(5.938)

(7.240)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos

17.3

Pagamentos do passivo de arrendamento

14

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento

Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa

(190)

(190)

(6.128)

(7.430)

(414)

(133)

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

4

2.585

2.718

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

4

2.171

2.585

Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa

(414)

(133)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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True Securitizadora S.A.
Demonstrações do valor adicionado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)

31/12/2020

31/12/2019

Receitas

20.381

20.001

Receita de serviços e outras receitas

20.381

20.001

Custo dos serviços prestados

(4.545)

(5.509)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(2.083)

(2.641)

Valor adicionado bruto

13.753

11.851

Insumos adquiridos de terceiros

Depreciação, amortização e exaustão

(260)

(217)

13.493

11.634

86

212

13.579

11.846

Pessoal

4.366

2.758

Impostos, taxas e contribuições

3.965

3.846

92

169

4.078
1.078

3.213
1.860

13.579

11.846

Valor adicionado líquido produzido

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras, incluindo variação cambial líquida

Valor adicionado a distribuir

Distribuição do valor adicionado

Alugueis
Dividendos
Lucro retido

Valor adicionado distribuído

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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