
UFTCRED SECURTTIZADORÂ DE CRÉDTTOS FIT{ANCEIROS S.A.

CNPJi ME no 38.419.838/0001-97

NrRE 35.300.556.020

ATA DA ASSEI,IBIEIA GERAL ORI'IilÁRIA
REAUZADA El,t 29 DE ABRIL DE 2022

1. DATÀ HoRA E LocÂL: No dia 29 (vinte e nove) de abrir de 2022, às rohoo, na sede social
dA UFTCRED SECURTTIZADORA DE CRÉDITOS FIÍ{AI{CEIROS S.Â. ('COMPANhiAJ,
localizada na cidade de são Pauro, estado de são pauro, na Rua Bandeira paurista, no 600, conj. 44,
Sala 05, Itaim Bibi, CEp 04532-001.

2. COilVOCACÃO E PRESENCÂ: Dispensada a convocação nos termos do art igo lZ4, § 40, da
Lei no 6.'104, de 15 de dezembro de 1976, conforme arterada ('Lei das sociedades por Agões,),
em face da presença dos acionistas representando a totaridade do capitar sociar da companhia,
conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.

3. PUBUCACÃO: Em vírtude da presença dos acionístas representando a totaridade do câpitar
social da companhia, fica sanada a farta de pubricação do aviso e a inobservância dos prazos de
que trata o artigo 133 da Lei das sociedades por A@es, nos termos do § 4o do referido aÊigo. As
cópias autenticadas do Relatório da Administração e das DemonstraÉes Financeiras da comfunhia
relau'vas ao exercício social encenado em 31 de dezembro de 2021, que integram o Anexo r e
Anexo rr à presente ata, respectiv'amente, cujas pubricases estÍío dispensadas por força do artigo
294 da Lei das sociedades por Ações, foram colocadas sobre a mesa díretora dos trabalhos, à
disposição dos acionistas.

4. ilEsA: Presidente: vinicius Bernardes Basire sirveira stopa; secretário: Lucas Bubrip
Machado.

5. ORDEÍII DO DIA:

5.1. Deliberar acerca das seguintes matérias:

(i) do Relatório da Administnçãq do baranço patrimoniar e das demais demonstra6es
financeíras da companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independertes,
relativos ao o<ercício social encerrado em 3l de dezembro de2O2l; e

(aa) da destinação do rucro ríquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos.

6. DEUBEÍIACõES:

6.1. os acionistas representando a totaridade do capitar sociar da companhia, apos exame
e discussão, deliberamm aprov,ar, sem ressalvas:



7,

(a) o Relatorio da Administra6o, o balanço pahimonial e as demais demonstra@
finan@iras da companhia, ammpanhados do parecer dos Auditores Independentes
relati\os ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de ZO2l; e

(ii) em face do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
no montante de R$2.811,9S (dois mil, oitocentos e onze reais e noventa e cinco
centavos), destinar (a) S% (cinco por cento) do valor, ou seja, Rg 140,60 (cento e
quarenta reais e sessenta centavos) à constituiÉo de reserva legal nos termos do
artigo 193 da Lei das sociedades por Ações; b) o saldo remanescente no varor de Rg
2,671,35 (dois mir seíscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) serão
destinados para reservas de rucros, nos termos do artigo 195 da Lei das sociedades
por Ages.

ENCERRÂIIíENTO:

7.1. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lidâ, apro\rada e assinada
pelos membros da Mesa e peros acionistas presentes à Assembreia. Mesâ: presidente: vinicius
Bernardes Basile silveira stopa; secretário: Lucas BubliE Machado. Acionistas: Travessia
Assessoria Financeira Ltda. (representada por vinicius Bernardes Basire sirveira stopa) e
vinicius Bêrnardes Basire sirveira stopa. certifico que a presente confere com o original
lavrado no livro próprio,

São Paulo, 29 de abril de 2022.

Vinicius Bernardes Basile Silvelra
Pr6idente

Machado
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ANEXO I

RErAróRro DA ADitrr{rsTRAçÃo DO PERÍODO

A administraÉo da Liftcred securitizadora de creditos Financeiros s.A. (,companhia,) apresenta
o Relatório da Administração em conjunto com as anexas demonstrações financeiras e parecer dos
audÍtores independentes da companhia, referentes ao perícdo compreendido entre ol de janeiro
de 2021 e 31 de dezembro de 2021. o Relatorio da AdministGção deve ser lido em coniunto com
as demonstrações financeiras da Companhia e respectiyas Notas Explicatiyas.

1. cotsroeneçõesGERArs

A companhia tem por objeto sociar: (i) a aquisÍção e securitização de créditos, desde que
enquadrados no artigo 10 da Resolução 2.685 ('cÉdito§ Flnancêirosl; (ii) a emissão e colocação
privada ou iunto ao mercado financeiro e de capítais, de qualquer tÍtulo de crájito ou valor mobiliíio
compatível com suas atividades, respeitados os mmites a regisração apriéver; (iií) a rearização de
negocios e a prestação de serviços reracionados as opeàçoes de securitiia@o de credÍtos
supracitadas; e (iv) a realizaÉo de operases de hedge em mercados de derivativos visando à
cobertura de riscos na sua carteira de crálitos,

2, CO]|TEXTOOPERACIOTIAT

A Companhia foi constituída em 21 de agosto de 2020, por meio de sua Assembreia Gerar de
Constituição.

Em 04 de novembro de 2020, a companhía rearizou sua primeira emissão de detÉntures simpres,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia adicionar rear, em série única,
para olmação privada, no ralor de Rg50.OO0.OO0,OO (cínquenta milhões de reais).

3. OUTRASINFORMAçõES

Tendo em vista o seu enquadramento no artigo 294 da Lei das sociedades por Ases, a companhia
deixa de publicar os documentos de que tratam a ordem do Día da presente Ata, incruindo este
relatório, a cópÍa das demonstmções financeiras e o parecer dos auditores independentes, bem
como demais documentos pertinentes.

A Administração



ANEXO II
DEMOilSTRAçõES FII{AI{CEIRAS
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Dêirionsüações financeiras 
., -,. ;

Exercício findos em 3'l dê 3'l de dezembro de2021 e período de 21 de agosto dê 2O2O
(data da constituição da Companhia) a 3í de dezembro de 2020.

' Liftorep Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstraçôes
Íinenceiras

Aoe, '

Administradores e Acionistas da
Liftcred Securitizadora de Créditos Financêiros S.A.
Sáo Paulo - SP

Opi4ião| ,-
Exariíinàmos as demonstraçóes financeiras da Liftcred Securitizadora de Céditos
Financêiros S.A. ("Companhia"), que compreêndem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2020, das mutaÇôes do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das pÍincipais práticas contábeis e
demais notas explicativas.

Em nossa opiniâo, as demonstraçóes financeiras acima referidas aprêsentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Liftcred Securitizadora de CÉditos Financeiros S.A. em 3í de dezembro de 202í ,

o desempenho de suas opêrâções ê os sêus fluxos de caixa exercício findo em 31 de
dezembro de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotiadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoía foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estâo descritas
na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras". Somos independentes em relaÉo a Companhia, de acordo
bom os princípios éticos Íelevantes previstos no código de Etica 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 opiniáo.

Ênfase

Realização dos direitos creditórios

Conforme comentado na Nota Explicativa no 4, os direitos creditórios da carteira de
crédito da Companhia são oriundos de Cédulas de Credito Rural Hipotecária,
celebrados entre o Cedente (instituição Íinancêira) e seus clientes, cedidos e
formalizados por meio do Termo de Cessão, no montante de R$ 5.636 mil. Devido à
natureza desses dirêitos creditórios, os valorês quando efetivamente realizâdos podêrão
ser diferentes dos constantes nas demonstrações Íinanceiras do exercício findo em 31
de dezembro de 202í. Nossa Opinião não está ressalvada a c€rca deste assunto.

i
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G b"k"rtitty
Responsabilidade da Administração e da governança pelas
demonstrações Íi nanceiras

A Administração e responsável pela elaboração ê adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por ftaude ou eno.

Na elâboração das demonstrações financeiras, a AdministÍaÉo e 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 elaboragão das demonstraçóes financeiras, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operaçóes, ou não tenha

. ?glhuma afternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo dê elaboração das dêmonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras

Nossos obietivos são obter segurança ruzoável de quê as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relêvante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoâvel 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
sempÍe detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quendo,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações fi nanceiras.

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:

. ldentificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstraçóes
financeiras, 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 suÍiciente para fundamentar nossa
opinião. o risco de não detêcção de distorção relevantê 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, falsificaÇáo, omissão ou reprêsentações 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;

tlr
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G b.k ftitty
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras-Continuaçáo

,'. .t,, Í"r-' lr ,

lr 'r ',o Avaliamós a adequaÇão das políticas contábeis utilizadas e a rauoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; ., ... r

o Concluímos sobre a adequação do uso, pêla AdministraÇão, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condiçóes que possam levantar dúvida. ,ÊlgniÍicativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.

r Se pgncluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso

H.aJptF.gFruditoria para as respectivas divutgações nas demonstraÉes 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 não mais se manter em continuidade operacional;

o Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
Íinanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstraçôes financeiras representam
as conespondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentaÉo adequada.

CoÍnunicamo-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 deficiências signiÍicativas nos controles internos que
identifi camos durante nossos trabalhos.

Sáo Paulo, 18 de abril de 2022.

Baker Tilly 4PaÉners Auditores lndependentes S.S.
cRc 2sP-031.269/0-1

. |BaLer 
Trlly 4 PanneÍs aluando como 8àker Trlly é membro da rede qlobal da 8akêr Ti y tnternâtionat Ltd., cujos membros' sao pessoas lur'dtcas sepêÍadas e tndeOendentes
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Liftcred Securitizadora de Creditos Financeiros S.A

Balanços patrimoniais
,.1 em 3í de dezembro de 2O20 e 2021

Atlvo

Allvo circulânte

Ca (â e equivahntes de câixa

CârteiÍa ds Crédilos

lmposlos I recup€rar

Totâl do ltlvo circuhnto

Total do atlvo

(Valores oeressos em milhaÍes de Reais)

l{otas 31112j2021 31nA2020

Aa notr€ explicâtivrs da admlnlstraçáo Eáo paÍto lntegrantg das demonltrâçôg! Ílnarcolra!.

802

5.636

2

6.,1,10

6.,{40



, Liftcred Securitizadora de Creditos Financeiros S.Ar i )r',

Balanços patrimoniais
em 3í de dezembro de 2O2O e 2021

(Vabrês o)ipr€ssos em mitharer de R6ais)

Not s 31n2n\21 31n2n0m

5.6,t0

5.640

1

3

Total do pallavo e prüinônio llquido 6.,140

Àa not r expllcativr! da admini!úaÉo alo paÍtr lntegrânte da3 d€monauaçõaa flnancôlr!a.

,i

s 2 ______-_--_-______zg§-.
796

6.1

4
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Receita Operacionais

Custo dos seMços prestados

ReEUlUdo Eruio

Í)oaposas operaclonâis

Despesas gerais e adminislrativas

Oespesas Tribúárias

total dg dospesas op9laclonats
t. .

Resqltadô gpeilclonôl

Receitas financeiras

Despesas financeiras

Resulitdo llnancelro

(=) R€aultado ants das provlcÕer tÍlbstáriaa

lmposto de Renda e ContribuiÉo Social

Rgsultado do oxgrcÍclo

Pre,uizo básico por aÉo - Reais

Securitizadora de Creditos Financeiros S.A

Demonstração do resultado
Em 31 de dezembro de2021

(Em milhares de Reais - R$)

31t122021

1.6S3

_--_______-_____(1.í-Q-
156

(136)

(6)

_ _ - _ _ - - _- _ - _ _ _ _ _ _ !11?_

I
(18)

14

r0.1

10.2

(í 0)

160

(1)

0.00600

As notar oxplicãtÍvas da administraçJo 8áo p€rtg intagrsnto das demonatraçóes llnancolra!.

3
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Liftcred Securitizadora de Creditos Financeiros S.A

t , Demonstração do resultado abrangente para o
Em 3í de dezembro de2O21

(Valores expressos em mithaíes de Reais)

31t12J2021

' Resultado do período

Outros resullados abrangenles

Rolultado abtrngente do pgíodo

3

. ,t,rr . 
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notas orpllcatlvas da adminirtEÉo sáo p!íto lntogÍlnto d8! dgmonsúlfÉ€s flnancalras.
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Liftcred Securitizadora de Creditos Financeiros S.A

| ,) r Demonstraçôes dos fluxos de caixa

Em.3írdc dezembro de 202í ePêríodode21 de agosto de 2020 (data constltuição da
Companhia) a 3í de dezembro de 2020 ' ,-, .' ir

(Valores expressos êm milharos de Rêais)

3'v1212021 31t12n020

AUvidadeo opêÍecionais

Rêsultado do ox€rcicio

Aiurtêô par! conclllâr o ílaultado àa disponibllidâdaa
gê.ada3 polas aüüdedea oparucionei!:

Juos'iobrâás debentures

Prêmio das dobênturês

Auhento(.adução) no atiyo:
Direitos r6aliáv6is
lmposlos â reaüpeíaí

.. Fluxo.da qú.,|íqqido.plic..lo nas ruvidadcc oper.ctonaii

Fluxo de crixa çaJ,hivid6d6! d€ íinanciamontog

lnlogdizà{to de câp{at

Emissão dê dêbónturês

Fluxo de calxâ provaniente daa aüvidâdês de flnanclitDento!

Aumcnto do caix! € equival€ntâs do caixa

Caixr ê êqulvalentú dê c.lx!
No iníclo do êxercício / f,€ríodo

No Ínal do exercício / pêriodo

Aumênto de caixa o aquivrlantgr d€ caixa

Aa notaa oxplicatlyãs da âdminlatraçào sao parta intêgíante dâs d.monBtroçõês linancêiEa.

(í.656)

577

(3.980)

------------___-_-__t3.).
(s.059)

5.860

5.860

'

1

802
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Liftcred Securitizadora de GrÉditos Financeiros S.A.
Notas êxplicativas da Administração às demonstraçôes financeiras

€rercício íindo em 31 de dezembro de 2021 e período de 2'l de agosto de 2020 (data
de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra Íorma)

{;' Contextooperacional

A Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. ("Companhia"), foi
constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, rcalizada no dia 21 de
agosto de 2020.

' O objeto social da Companhia é a aquisição e securitização de créditos Íinancêiros' ',ldesde que enquadradas nos termos do aÍtigo 10 da Resolução do CMN
tho-2.€86/00, (ii) A emissão e a colocaÉo, privada ou junto aos mercados financeiro
e de capitais, de qualquer título ou valor mobiliário compatível com suas
atividades, respeitados os trâmites da legislação e da Íegulamentação aplicáveis;
(iii) A realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações
de securitização de créditos supracitadas; e (iv) A realizaçáo de operações de

.,, hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua cârteira de
. crpditos.

" Os recursos oriundos da Emissáo serão destinados para aquisiÇão de Créditos
Financeiros originados de operação de créditos inadimplidos a@úiridos e/ou
renegociados.

Foram emitidas 50.000 (cinquenta mil) Debentures, com valor nominal unitário de
R$ í (um mil Real), com valor total de emissão dê R$ SO.OOO (cinquenta milhões
de Reais).

O valor Nominal das Debentures oÍiginalmente não era objeto de atualização e
nem de remuneração. As Debentures farão jus ao um prêmio de performancê.

O pagamento dos juros e principal ocorrerá somente no vencimento, após um

- período de carência contados da data de emissão até íO de novembro de 2027.

Após o terceiro aditamento da escritura de êmissão de debêntures, O valor
Nominal das Debentures passou a sofrer atuarização monetária pero rpóA eluros
remuneratórios de 12o/o ao ano.

í.í. lmpactos do COVID-19

Em atendimento ao Oficio Circutar SNC/SE? O2\ZO2O da CVM, a
Companhia analisou e não identificou quaisquer alterações significativas na
operaÇão. Os possíveis impactos econômicos esperados foram
devidamente amenizados com intensiÍicação de cobrança dos recebÍveis,
além de revisão dos cálculos de provisão para perdas que foram ajustados
para que possam demonstrar os efeitos de inadimplência considerando os

intermediárias. Ainda sob os possíveis efeitos da redução ao valor
recuperável nas informações contábeis intermediárias, estes deconem da
perda estimada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua
contrapartida direta o valor presente das obrigaÇões com investidores da
securitização.

Assim, no conteío das operações dê securitização, não há riscos de' créditos que possam ser assumidos no ámbito da Companhia e
consequentemente, sobre suas informaçôês contábeis intermediárias.
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Uttgr,e{ Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notig explicativas da Administração às demonstrações financeiras
EÍeróÍciô findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 2í de agosto de 2020 (data
de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

'1. Csntexto operacional-Continuação

. 1.1 lmpactos do COVID-19-Continuação

A Administração revisou os possíveis impactos e concluiu que não existe
a,ustes ou consideraçôes a serem realizadas nas informações contábeis
Íindas em 3í de dezembro de 2021 .

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras
e principais práticas contábeis adotadas

2.í. Autorização

| .. r A autorização para a conclusão e apresentação das demonstrações
. financeiras foram aprovadas pela Administração em 18 de abÍil de 2022.

2.2. Base de apresêntâção

As presentes demonstrações Íinanceiras da Companhia foram elaboradas e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas

,, no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislaÉo societária

. 
t . brasileira e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis

i ,;r;..,.,. -(cPC).

As demonstrações contábeis são apresentadas em valores expressos em
milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia.

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações
financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser

. registrado nas demonstrações Íinanceiras. ltens significativos sujêitos a
essas estimativas e premissas pode incluir entre outÍos a avaliaÉo dos
ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente,
análise do risco de crédito para determinação da provisão paÍa créditos de
liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para
determinação dê outras provisões, inclusive para litígios e riscos.

A liquidaÉo das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores significativamente divergentes dos registrados nas
demonstrações Íinanceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao

' , . processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa
periodicamente, nâo superior a um ano.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos
como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

. , 
,2.3. Apuraçeo do resultado

' I r,, A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, não tendo apresentado,'- até a presente data, resultado operacional.
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Liftcied Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas da Adminiskação às dêmonstrações financeiras
Exercício findo em 3í de dezembro de 2021 e período de 2í de agosto de 2020 (data
de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2O2O
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras
e principais práticas contábeis adotadas-Continuaçáo

2.4. lmposto de renda e Contribuição social

A pÍovisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real
'' (kibutável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão

para contribuição social à alíquota de 9ol0, conforme legislação em vigor. A
Companhia não constituiu créditos tributários, estes seráo reconhecidos
somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua
realização.

2.5. Caixa e equivalentês de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo, e não pa[a investimento ou outros
fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicaÉo financeira
de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um

.h- , investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando
tem vencimento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a
contar da data da contratação.

2.6, Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável queL, sêus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da Companhia
e seu custo ou valor puder ser mensurado com seguranÇa. Um passivo é
reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma
obrigação legal ou constituida como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Sáo
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das

. variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são rêgistradas
1;.. ,. tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua
realização ou liquidação é provável que ocoÍÍa nos próximos 12 meses.
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

;';,t, ,,
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Liftqied Securitizadora de Gréditos Financeiros S.A.
Notas'explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 21 de agosto de 2020 (data
de constituiÉo da Companhia) a 31 de dezembro de 2O2O
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

2,' Base de elaboração e apresentação das informações financeiras
e principais práticas contábeis adotadas-ContinuaÉo

2,7. lnstrumentosfinanceiros

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor iusto,
acrescido, no caso de ativo Íinanceiro ou passivo financeiro que não seja

' '"..-" pàlo valor justo por meio do resultado, dos custos dê transaÉo que sejam

diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou
passivo financeiro. Sua mensuração subsequente ocotre a cada data de
balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas

seguintes câtegorias:

(l) Custo amortizado;
(ii) Valor justo por meio do resultado;
(iii) Valor justo por meio do resultado abrangente.

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor liquido é
apresentado no balanÇo patrimonial quando há um direito legal de
compensar os valores reconhecidos e há a intenÉo de liquidá-los em uma
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O
direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimpléncia,
insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

2.7.í. Ativos financeiros mensurados ao valor jrcto por meio do
rêsultado

Os ativos Íinanceiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a
Íinalidade ativa e frequente de negociação no curto $azo. É
designado pela Companhia, no reconhecimento inicial, como
mensurado ao valorjusto por meio do resultado.

2.7.2, lnstrumentos Íinanceiros mantidos até o vêncimênto

Os instrumentos Íinanceiros mantidos até o vencimento são ativos
Íinanceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
com vencimentos definidos e para os quais a Companhia tem
intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. São
avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos
auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

2.7.3. Empréstimos e rêcêbíveis

São classificados como empréstimos e recebíveis os ativos
Íinanceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
que não sâo cotados em mercado ativo.
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Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
' Not1§.explicáivas da AdministÍação às demonstreÇõês financeiras

ExeroigioÍihdo em 3í de dezembro de 2021 e período de 2í de agosto de 2020 (data
'de oonstituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2O2O
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações Íinanceiras
r . e principais práticas contábeis adotadas-Continuação

. 2.E. Ãdoção de novos pronunciamentos, alteraçôes e inêrprêtações de
pÍonunciamentos emitidos pelo IASB e CPC

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a
seguir, já emitidas e ainda não vigentes:

ApllcáYel I poríodc anurls
com

Ahêraçôes à IFRS 3 ReÍerência à Estrutura Conceilual.
Alteraçõ€s à LAS í6 lmobilizado - Rec!Ísos Antes do Uso Prelendido.
Alterações à IAS 37 Conlratos Onerosos - Custo de Cumpnmento do Contrato.
Melhorias Anuais ao Alterações à IFRS | - Adoção lnicial das Normas lntemacjonais
ciclo de IFRS8 2018 de Contabilidsde, IFRS 9- ln§trumentos Financeiros e IFRS16 -

-2020 " AÍÍeôdanÉnlos.

A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não
se espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto
relevante sobre as informaçÕes financeiras da Companhia em períodos
futuíos.

3. -Caixa e equivalentes de caixa

e ban@s conta moüÍrenlo
Aplicaçó6 f nanceiras (l)
Tot.l

(i) As aplicaÉes financeiras de liquidez imediata são representâdas substancialmente por
aplrcaÉes em fundos de investimentos e sáo Íemuneradas a uma taxa média mensal de
99,00% do CDI podendo ser resgatadas a quâlquer tempo sem prejuízo da remunêraçáo
aproprieda.

Empréstimos e recebíveis

a) Descrição das características dos direitos creditórios

De acordo com os termos e condições estabelecidos na escrituÍa, a carteira
de crédito é constituída para a aquisição de direitos cÍeditórios inadimplidos
adquiridos €/ou renegociados pelo Agente de Cobrança ou terceiros indicados
pelo prÓprio Agente de cobrança.

Os Direitos Creditórios a serem adquiridos deverão atender aos seguintes
critérios de elegibilidade ("Criterios de Elegibilidade"), a serem verificados pela
Emissora:

(i) As CCBs deveráo ser precificadas para Íins de aquisição, em agregado,
a uma TIR projetada acima de 2070 (vinte por cento) ao ano ('TlR Média
Alvo");

(ii) O atraso no pagamento das CCBS por seus respectivos devedores
deverá ser de, no máximo, 12 (doze) anos; e

(iii) Cada CCB, isoladamente, devêrá ter valor de Íace de, no mínimo,
R$100,00 (cem reais).

01n1no23
01tolt2022
01to1t2022
01n\2t22

01to1t2022

lr
17

745
E02

4.

16



Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
erUàtcio nnOo em 31 de dezembro de 2021 e período de 21 de agosto de 2O2O (dala
de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, excêto quando mencionado de outra forma)

4. Empréstimos e recebíveis-Continuação

' 1b) Critérlos de elegibilidade e condições de cessão
I

.".i,"rNos termos de estruturação da carteira de créditos cedidos Íicou definido que

somente poderiam ser cedidos a emissora os direitos sobÍe os créditos que

constam no anexo lda'Escritura Pública de Cessão de Créditos", cêlebrados

no dia 2 julho de 2020.

c) Transferência dos riscos ê bênefícios de propriedade dos direitos
crêditórios

Os direitos creditórios são adquiridos pela Companhia sem coobrigação do
Cedente, de acordo com o Contrato de Cessão.

d) Composição dos recêbíYeis

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo a seguir representa:

(-) Custo dkeitos creditórios
Tot l

(165)
5.Gr6

, ...e) Perdas Estimadas paÍâ Crédito de Liquidação Duvidosa

A provisão para crédito de liquidação duvidosa a serem constituídos segue a
Resolução do CMN n" 2.682U99, que define e estabelece os critérios de
classificação dos créditos da opereção em virtude do entendimento da
Administração de tÍatar-se de um expediente prático extremamente aderentê a

. operações de crédito, aceito para fim de estabelecimento das perdas

,.,.,\/ esperadas de acordo com o CPC 48, de que a Companhia possua bases
próprias para a determinação do comportamento de sua carteira de crédito.

A avaliação da necessidade de alteraçóes na PECLD é realizada mensalmente

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, não identificâmos
necessidade de constituiÉo de PECLD.

' \|tr Provisão para dação em Pagamento

A provisão para Dação em Pagamento foi constituída com base em evento
futuÍo de daÉo de todo o produto adicional da securitizadora para os
investidores. O cálculo é composto pelo ativo total da companhia (caixa

existente para a proteção dos investidores, fundo de reserva e carteira liquida),
e pelos valores líquidos das debentures existentes nesta transação.
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Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas dâ Administração às demonstrações financeiras
Exercício Íindo em 31 de dezembro de 2021 e período de 21 de agosto de 2020 (data
de ionslituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2O2O
(ValoÍes em Milhares de Reais - R$, excelo quando mencionado de outra forma)

5. Debêntures

5.1. Condiçõês da escÍitura
i': De acordo com a Escrituração das Debêntures, a administração da

Companhia visa captaÍ recursos no montante de 50.000 (cinquenta milhões
reais) com a integralização de 50.000 (cinquenta mil) Debêntures,
observado o disposto na Escritura a respeito da possibilidade de distribuição
parcial.

, L, ,. A Companhia integralizou no exercício Íindo de 2021, a quantidadê total de

4.933 debêntures.

' ',. a) RêmuneÍação

Após o terceiro aditamento da escritura de emissão de debêntures, O

valor Nominal das Debentures passou a sofreí atualização monetária
pelo IPCA e juros remuneratórios de 12o/o ao ano.

.. A liquidaÉo dos juros e principal ocorre somente no vencimento.

. ) b) Garantia

Os direitos creditórios da operação foram cedidos sem coobrigação.

c) Rbco de cÍédito' 
r""'r,',["i::: ",'".',iiffii, :::il":';ilf$",!::ii% t',iJ,ii
quanto ao pagamento integral das debêntures.

As parles acordam que os pagamentos de juros e amortização das
debêntures dependerão exclusivamente da performance dos diretos

I . ., ' creditórios a serem adquiridos pela emissora.

) Perdas estimadas para crédito de liquidaçâo duvidosa

Quando da aquisição dos direitos creditórios, a administraçáo da
Companhia irá efetuar as provisões de crédito de liquidação duvidosa
em montantes que estimem sua realização.

' r ' ,r,r,.:t. ,..ê) Provisão para Dação em Pagamento

A provisão para Dação em Pagamento foi constituída com base em
evento futuro de dação dê todo o produto adicional da securitizadora
para os investidoÍes. O cálculo é composto pelo ativo total da
companhia (caixa existente para a proteção dos investidores, fundo de
reseÍva e carteira liquida), e pelos valores líquidos das debentures

, ", . 
'. existentes nesta transaÇão.

,u it
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Liftcred Securitizadora de Gréditos Financeiros S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstraÇões financêiÍas
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 21 de agosto de 2020 (data
de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(V€lchês ern Nlilhares de Reais - R$, excêto quando mencionado de outra forma)

.5:,..i Qebêôtures-Continuação

5.í. Condições da escritura-Continuação

e) Provisão para Dação em Pegamento

Na hipótese de não realização dos direitos creditórios adquiridos pela
Securitizadora a cada uma das séries de debêntures, o agentê
liduciário (Vortx. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)
deverá convocar assembleia geral de debenturistas para comunicação
de tal evento e aprovação dê plano de ação a ser executado pela
Securitizadora, que poderá incluir entre outras medidas (i) Cobrança
judiclal ou extrajudicial dos direitos creditórios; (ii) Alienação
da carteira de direitos cÍeditórios; (iii) Resgate das debêntures
mediante dação em pagamento aos debenturistas da proporção dos
seus créditos, dos respectivos direitos creditórios não realizados;
(iv) Aguardo da recuperaÉo dos direitos creditórios, entre outros.

"'. - Lr5J2, . lntegralizâção da í. série de debêntures

No ano de 2021 Ío,am integralizadas 4.933 debêntures, totalizando o valor
de R$ 4.933

5.3. Composição das obrigaçôes com debêntures

, Em 31 de dezembro de 2021 o saldo das debêntures está assim
apÍesentado:

I

ti

I

(+) Outros cusl6 com debêntures (a)
Total

Clrçulante

Náo Circulanto (b)

rrnzzozt
í'Emissão Séíie 1 5.6,tO
Juros 'l'emissáo - 1. série 263

(a) Os saldos com ouüos ostos com dôbêntuÍes refêrem-se aos velores a serem pagos com
dação em pagamento para os dêbentuístas de amrdo com o recálculo mensâl do total
do ativo da companhia subtraÍdos dos valores Iíquidos das debêntuíes;

(b) As percelas do passivo náo circulante têm seus vencimentos êm 2030.

5.6,40
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Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas da Administragão às demonstrações financeiras
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 21 de agosto de 2020 (data
de constituição da Companhia) a 3'l de dezembro de 2020
(ValoÍes em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

''J6. ., Patrimônio líquido

6.1 Capital Social

O capital social subscrito da Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros
S.4., em 31 dê dezembro de 2021 , é de R$ í , divididos em 500 (quinhentas)

agões ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em
tesouraria.

Em 11 de setembro de 2020 foi integralizado R$ 1 pelos seus acionistas.

6.2 Reserva lêgal

A reseNa legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro

líquido do exercício, e não poderá exceder a 20oh do capital social. A reserva

legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá

ser úilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

6.3 Dividendospropostos

Feitas as necessárias anotaçóes dos lucros líquidos apurados no balanço
anual dêduzir-se.ão:

1.. 
'.

7. Receita

5% (cinco poÍ cênto) para constituiçáo de Reserva Legal, até atingir 20%
(vinte por cento) do capital social;
25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art.

2O2 da L.ei no 6.404/76, para distribuição, como dividendo obrigatório,
aos acionistas;
O saldo que se verificar após as destinações mencionadas terá a
aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposiçáo

da Diretoria, observadas as disposições legais.

operacional

8.

Í)escriçáo 3111212021

Recehas Direitos Creditórios
Receita de Prêmio das debêntures
Total

Gustos gerais

1.656
43

í.699

(15)
Í'1.5,a3)

Cobrança de Cartêira
Juros sobÍe as debêntures

' Custo dos Servços Prestados
Gestâo de Carleiras
Representaçáo Comercial
Total

(16s)
(53)
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Liftqred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notâ§ êxplicativas da Administração às demonstraÇões financêiras
Exercício findo em 3í de dezembro de 2021 e perlodo de 21 de agosto de 2020 (data
de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

9. Despesas gerais e admanistrativas

Ass€6soria
SeÍvÍps Pessoa Juídica
Honorários Advocatlcios
Auditoíia
Anúncios e Publicaçóes

, Consultoria
. : '{ Odras Despesas.

Total

í0. Resultadofinanceiro

Total

íí. Provisão para contingências

E

10.2. Despesas Íinanceiras

D@ç.1éo l1h2l2i21 .. -.
,, Despesas bancárias í8)

(21)
(23)
(13)
(11)

(5)
(24\

-11!9l-

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 31 de dezembro de 2021

qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em seus

assessores jurÍdicos, não possui contingências judiciais com avaliação de risco de
perda provável ou possível de perda-

í2. Relação com auditores

. .- A Empresa de auditoria independente por nos contratada, não realizou nenhum

outro sêrviço durante o exercício social, além da auditoria externa.

1 0.'1. Receitas financeiras
D€.crlcáo 1111212021

Rendimento de aplicaçôes financeiras I
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