
SOLFARITIA SECURTTTZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS S.A.

CNPJ/ME no 40.004.380/0001-57

NIRE 35.300.550.647

ATA DA ASSEMBTEIA GERAT ORDINÁRIA
REAUZADA EM 29 DE AERIL DE 2022

1. DATA. HORA E LOCAL: No dia 29 (vinte e nove) de abril de 2022, às 1OhOO, na sede sociat
da soLFARl.tA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS S,A. (.'Companhial,
localizada na cidade de são Paulo, estado de são paulo, na Rua Bandeira paulista, no 600, conj. +4,
Sala 09, Itaim Bibi, CEP 04532-001.

2. COÍ{VOCÁCÃO E PRESEilCÁ: Dispensada a convocação nos termos do art igo lZ4, g 40, da
Lei no 6'z+04, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada C'Lei das sociedades por AçõesJ,
em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da @mpanhia,
conforme assinaturas lançadas no livro de presençâ de acionistas.

3. PUBLICÁCÃO: Em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital
socíal da companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de
que trata o artigo 133 da Lei das sociedades por Ações, nos termos do § 4o do referido artigo. As
demonstraÉes financeiras da Companhia, o relatório dos administradores, as notas explicativas e o
parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2021 estão disponíveis na sede da companhia e disponibilizadas nos websites da companhia
(www.grupotravessia.com) e disponibilizadas na cvM (www.gov.brlcvm) e serão publicados no
Jornal "o Dia". As ópias autentícadas do Relatorio da Administração e das Demonstrações
Financeiras da companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que
integrâm o Anexo I e o Anexo rr à presente ata, respecti\.amente, foram colocadas sobre a mesa
diretora dos trabalhos, à disposição dos acionistas.

4, MESA: Presldente: Vinicius Bernardes Basile silveira stopa; Secretário: Lucas Bublitz
Machado

5. ORDE]íI DO DIA:

5,1, Deliberar acerca das seguintes matérias:

(i) do Relatório da Administração, do balanço patrimoniar e das demais demonstra@s
financeiras da companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes,
relativos ao exercício social encermdo em 31 de dezembro de2O2l; e

(ia) da destinação do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos.
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7.

otusemcõrs:
(D o Relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demais demonstra$es

financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes
relativos ao exercícío social encermdo em 31 de dezembro de 2021; e

(ii) em face do resultado apurado no exercício social encerrâdo em 31 de dezembro de
2OZl, no montante de R90,00 (zero reaís), não destinar ralores à constituição de
reserva legal e à reserva de contingências, nem distribuir dividendos.

E CERRA]IIENTO:

7.1, Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lída, aprorada e assinada
pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: presidente: vinicius
Bernardes Basile silveira stopa; secretario: Lucas BubliE Machado. Acionistas: Travessia
Assessoria Financeira Ltda. (representada por vinicius Bernardes Basile silveira stopa) e
vinicius Bernardes Basile silveira stopa. certifico que a presente confere com o original
lavmdo no livro proprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

Silveira Stopa s Bublitz lrlachado
Presidente
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SOLFARMA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS i,IERCANTIS S.A.

CNPJ/ME no 40.004.380/0001-57

NIRE 35.300.560.647

LISTA DE PRESEÍ{çA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDIÍ{ÁRIA
REAUZADA EI.I 29 DE ABRILDÉ2OZZ

Acionistas:

por Vinicius Bernardes Basile Silveíra Stopa
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ANEXO I

RELATóRIO DA ADMINISTRAçÃO DO PERÍODO

A administração da Solfarma Securitizadora de Crájitos Mercântis S.A. C'Companhiâ'J apresenta

o Relatório da AdministraÉo em conjunto com as ano(as demonstraÉes financeiras e parecer dos

auditores independentes da Companhia, referentes ao período compreendido entre 01 de janeiro

de 2021 e 31 de dezembro de 2021. o Relatorio da Administração deve ser lido em conjunto com

as demonstra@ financeiras da Companhia e respecti\ías Notas Explicativas,

1. COilSIDERAçõESGERÂIS

A companhia tem por objeto específico a exploração do negocio de securitizaÉo de díreitos

creditórios comerciais, industriais, financeiros, agronegocio e imobiliários, assim compreendida a

compra, venda e prestaÉo da respectivas garantias em créditos imobiliários; prestação de serviços

e realização de outros negócios referentes a opera$es de crálitos imobiliários, de acordo com a

Lei 9.514 de 20.77.1997 e das normas que vierem a alterá-la, substituÊla ou complementá-la;

realizar negocios e prestação de serviços de seleÉo, administração e cobranp de direitos de

crálitos lastreados nos títulos e valores mobiliários relacionados à aüvidade de securiüzação de

cráJitos; prestação de serviços de análise de credito, cobrançs extrajudiciais, informações

cadastrais e auvidades de administração de carteira de títulos e valores para terceiros.

2, CONTEXTOOPERACIOÍ{AL

A Companhia foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição realizada em 03 de

dezembro de 2020.

Em 22 de dezembro de 2020, a companhia realizou a sua la emissão de debêntures simples, não

conversíveis em ações, em 2 (duas) series, sendo a 1a (primeira) série da esÉie com garantia real

e com garantia fidejussoria adicional, para a distribuição pública com esforços restritos, e a segunda

(segunda) série da esçÉcíe subordinada, para colocação privada, no valor total de R$ 80.000.000,00

(oitenta milhões de reais).

3. OUTRASINFORMAçóES

Tendo em vista o seu enquadramento no artigo 294 da Lei das Sociedades por A$es, a Companhia

deixa de publicar os documentos de que trôtam a Ordem do Dia da presente Ata, incluindo este

relatório, a ópia das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, bem

como demais documentos pertinentes.

A Administração
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Solfarma Securitizadora de Creditos Mercantis S.A.

Demonstrações financeirâs

Em 3í de dezembro de 202í
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§iiii,'l'i3;Tí,"'l âi"'
cEP 04568 010
São Pa!lo Brasil
T +5511 5102-2510

Relatóriodosauditoresindependentessobre"ffi"*nu""
financeiras

AoS
Administradores e Acionistas da
Solfarma Sêcuritizadora de Crêditos Mercantis S.A.
São Paulo - SP

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstraÉes financeiras da solfarma securitizadora de crêditos
Mercantis S.A. ("Companhia,,), que compreendem o balanço patrimonial em 3í de
dezembro de 2021, e suas respeÇrivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do paüimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2021, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto peros possÍveis efeitos do âssunto descrito na seção a seguir
intitulada "Base para opinião Çom ressalva', as demonstraçóes Íinanceiras acima
referidas apresentam adequadamente; êm todog os aspectos relevantes, a posição
paÍimonial e financeira da solfarma securitizadora de créditos Mercantis s.A., em31
de dezembro de 202í, o desempenho de suas operações e os seus fluxos dê caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Como parte do processo de audito;ia, solicitamos a conflrmação externa junto a
teÍceiros com objetivo de validarmcs ,6 saldos contábeis, contudo, em confronto do
saldo existente na carteira de crédito, cujo montante em 3í de dezembro de zo21 eÍa
de R$ 79.605, identiÍicamos uma varação a maior na contabiridade de Rg 15.05g para
os quais, não obtivemos explicações da companhia ate o término de nossos trabarhos.

Nossa auditoria foi conduzida de dcôrdo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades; êrn confoÍmidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intiturada 'Responsabiridades do auditor pera auditoria das
demonstrações financeiras". somos ino'ependentes em relação a companhia, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no código de Ética proÍissional do
contador e nas normas profissionais emitidas pelo conselho Federal de contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas dê acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obüda é apropriada e suficiente paÍa
fundamentar nossa opinião com ressat,/a.



G b"k"rtitty
Ênfase

Realização dos direitos credltórlos

Conforme comentado na Nota Explicativa no 4, os direitos creditórios da carteira de
crédito da Companhia são oriundós de duplicatas, Notas fiscais e/ou canhotos,
originados da venda mercantil de prodúos pela Cedente aos seus devedores, cedidos
e formalizados por meio do Termo de Cessão, no montante de R$ 79.605mi1- Devido à
natureza desses direitos creditórios, os valores quando efetivamente realizados poderão
ser diferentes dos constantes nas cemcnstrações financeiras do exercício Íindo em 31

de dezembro de 2021. Nossa Opintão não está ressalvada a cerca deste assunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas
demonstrações fi nancei ras

A Administração é responsáve, peis êlaboraÉo e adequada apresentação das
demonstraçôes financeiras de acorJ: com as práticâs contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela Oêterminou como necessários para permitir a
elaboração de demonstÍações íinanceiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou eno.

Na elaboração das dêmonstrações financeiras, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia conünuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das üemonstraçóes financelras, a não ser que a
Administragão prêtenda liquidara Cor.:panhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitaÍ o encenamento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elabcração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras

Nossos obietivos são obter seguÍança razoávelde que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, êstão li,/res ie distorÉo relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança Íazoável é um alto nível §3 segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria Íealizada de acordo com as noÍmas bÍasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as evêntuais distorÇõês relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, pcssam influenciar, dêntro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuáÍios tomadas com base nas referidas
demonstrações fi nanceiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
fi nanceiras-Continuação

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:

o ldentiÍicamos e avaliamos os . riscos de distorÉo relevante nas demonstrações
financeiras, independentemen!ê se causada por ftaude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria aoropriada e suÍiciente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não dêtêcÇâo de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro; já que a fÍaude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsjficação, omissáo ou representações falsas
intencionais;

. Obtivemos entendimento dos controles intemos relevantes para a auditoria para
planejarmos píocedimentos, de audjtoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia;

. Avaliamos a adequaçáo das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respêctivas divulgaçóes feitas pela Administração;. Concluímos sobre a adequaçâo dc 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 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 divulgaÉes nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação êm nossa oplnião, 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 §eral, á estrutura e o conteúdo das demonstraçóes
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações Íinanceiras represeÁtam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentaÉo 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 deficiências signiftcativas nos controles internos que
identiÍicamos durante nossos trabalhos .

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Baker 4Partners Auditores lndependentes S.S.
2SP-03í

2.8271O-0

Baker Trlly 4 PanneÍs atuando como Baker Trllr' ê -e -bro da rede globêl da BakeÍ Íllly tnterna|onal 11d., culos membros
são pessoas juridrcas separadas e independe!.rtes
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Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de202l e2020

(Valores sxpressos em milhares de Reais)

Aüvo

Ativo clrcul.núa

Caira e equivalentes de caixa

Carterra de Créditos

Créditos a receber

lmpostos a recuperaa

Êdiantamento a Íoínecedores

Total do atlvo clÍculantg

Total do atlvo

t1tl2J2020

4.316

79.605

1

968

30.568

I 665

2

41 203

41.203

As notâs erplicãtlvls dr âdmlnistraçáo sao parto tnlogÍ.nto das dgnonst sçôes flnancgira!.

83.922



Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores exp.essos êm milhálls de Rêâis)

Pâ$ivo o pat mônio liquido

Pasaivo circulante

Forn6cedores

Obrigaçóês tribuláíias

DetÉnlures

OutrEs obngaÉes

Totôl do passivo ciÍcuhntê

Pâaaivo não circulanlê

Debénlures

Total do prssivo nào circutánte

Pâúimónio líquado

Cap âl social

Lucro do exêrcício

Total do F5tÍimónio llquido

Totâl do p6&sivo o paúimônio llquido

Notla 3111212021 31t12t2020

5.2

53

ô

1

7 334

9.312

1

40.365

834

r6 653

67.2ú
67.266

AB notas êxplicãtivaa aL aalminbtráçáo 6áo pârte lnt gílnte das d6monsteçôês íinanc€ires.

41.200

4't 203

52

1

__- _________ _ __ -_ _ -_?-.
3

E3_922



Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.

Dêmonstraçôes do reeultado para o
exercício Íindo em 3í de dezembro dé 2021 e peíodo de 03 de dezembro de 2020 (data

de constituiçáo da Companhia) â 31 dê dezembrc de 202O

(Valoíes êx.'êssos em miíhar6 dê Reáis)

31t12t2021
D.03112n020
â 31l12nO2ONoll!

I
7.026

(s.531)

103

(100)

Rêc€ilâ Operacionais

Custo dos serviços prestâdos

P.€iuízo bruto

Ooap€sas opêracionais

Despesâs gerais e administrâtivâs

Oespesâs Tíibutánas

Roaultado oporacional

Recêitas fnanc€iras

Oêspêsás financêiaas

Rerultado financeiro

(=) Rêaultado ani6a drs provisóea tribuúriaa

lmposto de Renda e ContribuiÉo Socisl

Lucro do exêrcicio / pê.íodo

PreJuízo básrco por áÉo - Reais

----------------__í_991

1.495

(100)

(8)

1387

11.1

11.2

6

(1 393)

(1.387)

(1)

0 00000 0.00400

As notea êrplicativas dr admlnistraçáo sâo paítê tritoCrante das domon!úrçõea financoiras.



Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.

Demonstrações do resultado abrangente para o

exercício findo em 31 de dezembro de 2021e período de 03 de dezembro de
2O2O (data de constltuição da Companhia) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

11tl2t2021
Oe 0311212020

a 3111212020

Lucro do exercício / período

Oulros resultados abrangentes

Reaultado abrangente do gxerclcb / poíodo

2

As notâs explicailvs! da ldmlnlstf.çâo são pane intogrrnúg das demonstraçõe3 ínâncelra3.
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Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.

Dêmongtreçôês dos fluxos dê ceixa para o

exercício findo em 3í de dezembro de 202Í o peÍíodo de 03 dê dezembro de 2020 (data

de constituição da Companhia) a.3í de dezembro de 2020

(Valorês êxp JssÊs êm m'narcs de Reais)

31t12!2021 a31l12mm

Atividadea opêÍâcionaÉ

Lucro do exercício / período

Ajurte. prÍa conciliâÍ o íesultâdo às diqponlbllldados

gorada! p€lâi atividedêa ope.acionâr!:

PÍovisáo de remunêraÉo dos debentu gtas

JuÍos sobrc as debentuíes

Aumento/(,eduçào) no ativo:

Direitos realiáveis
lmpostos a reqrperar

Outros Aüvos

Creditos a receber

Aumontor(Íoduçào) no passivo:

ObngaÉes lribuÉnas

Fomecedores

Outras obrigaçôes

17.026)

5.073

(49.037)

(1)

2

I ô65

(1)

6

15.503

(103)

(30.s68)

(2)

(9.66s)

1

937

Fluxo de caixa líquido aplicedo nes ativid.d.. operacionais ___1?9.9191- .___-____-___--(3-9-1r-9.

Fluxo de ceixe das atividedes de inveaühento

lnlogralizeÉo de capitel

Fluxo da caixr proveniente daB atividadd da lnvaaümênto

Oas atividades d€ íinenci5m6 03

Debentures 29_164 40 365

Fluxo d. ceixE provenieÍÉe des etividrdgl de flítnciâmêr(oz

Aumeíto de caixa e equivalentes de câix!

Caixa e êquiválênGs de caixâ

No iníoo do exêrcício / p€ríodo

No Ínal do exêrcíqo / p€ríodo

Âumgnto de caixa ê equivalêntes dê calxa

29 164

As notas êxplicátivaa da ldmlni6tração 6ão oarla integianlê daa dêmonatraçôG íioânc€ir.a.

968

4.316 968

3.348 968

3.34E



Solfarma Securitizadora de Créditc,s Mercantis S.A.
Notas explicativas da AdministÍação às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Réais - R$. êxceto quando mencionado de outra
forma)

1. Contextooperacional

A Solfarma Securitizadora de Creditos Mercantis S.A. ("Companhia"), foi
constituída por meio da Assemb eia leral de Constituição, realizada no dia 03 de
dezembro de 2Q20.

A Companhia tem por objeto socia (l) A aquisição e securitização de créditos
mercantis; (ii) A emissão e coiocaÇãl privada ou junto ao mercado financeiro e de
capitais, de qualquer título dê c!-éd to ou valor mobiliário compatível com suas
atividades, respeitados os tíâr,,ies ra legislação aplicável; (iii) A realização de
negócios e a prestaçáo de serv Ços refacionados às operações de securitizaÇão
de créditos supracitadas: e (iv) A reatrzação de operações de hedge em mercados
de derivativos vlsando à cobertura le riscos na sua carteira de créditos, dentre
outros que possam ser abarcaCcs, nos iermos e condições previstos em seu
Estatuto Social, devidamente registr,rdo perante a Junta Comercial.

Os recursos oriundos da Emissão rerãc destinados para aquisição de Créditos
mercantis originados da venda me,cantil de produtos, pela Cedente aos seus
devedores, através dos comprovantes e recebimento de notas Íiscais, canhotos e
bolêtos.

O valor total da Emissão é de R$ 81.000 (oitenta milhões de Reais) na Data de
Emissão, do qual: (i) d$ 65.00I (segsenta e cinco milhões de Reais)
correspondem ao valor total das Derbêntures Seniores; e (ii) R$ 15_000 (quinze
milhóes de Reais) correspondem ao yalor tctial das Debêntures Subordinadas, na
Data de Emissão.

O valor Nominal das Debentures ;rãn é objsto de atualização. A Série Sénior fará
jus a uma ÍemuneraÇão corresDoi".le a t$,%o da taxa Dl, acrescida de uma
sobretaxa de 4,00% (quatro pcr cer to) ao ano. Já as Debêntures Subordinadas
não farão jus ao recebimento de oue,lquer rêmuneração.
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Solfarma Securitizadora de Creditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração à§.dêmonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de2021.e de 2A20
(Valores expressos em milhares de Reais - R$; exceto quando mencionado de outra
forma)

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

Autorização

A autorizaçáo para a concllsão e apresentaçáo das demonstrações
financeiras forsm aprovadas pêla AdministraÇão em 28 de abrll de 2022.

Base de apresê;rtaçãc

As prêsentes demonstrações Í ,1ancêiras da Companhia foram elaboradas e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislaçâo societária
brasileira e os pronunciaÍnentc.s do Comitê de Pronunciamentos Contábêis
(cPc).

As demonstraçõês contábêis .ião ap,resentadas em valores expressos em
milhares de Reais,.quê e a rnoeda funcional da Companhia.

As estimativas contábeis en\roivÍdas na preparação das demonstrações
financeiras foram baseadas ern fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da Administração cara determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstiâÇóe.; finarceiras. ltens significativos sujeitos a
essas estimativas e prernissas pode incluir entÍe outros a avaliação dos
ativos financeiroS pelo valor justo ô pêlo método de ajuste a valor presente,

análise do risco de crecito parâ dete-minação da provisão para créditos de
liquidação duvidosa, ass;rn ;omo da análise dos demais Íiscos para

dêtêÍminação de outras provisSes, Ír:clusive para litígios e riscos.

A liquidaçáo das transaçôâ§ ervolverdo essas estimativas poderá resultar
em valores signiÍicati',/arnente divergentes dos registrados nas
demonstraçôes financêiras devido áô tratamento probabilístico inêrente ao
pÍocesso dê estimativa A Co:npanhía revisa suas estimativas e premissa

periodicamente, não supeÍ;or e um a.lo.

As demonsÍações financeiias rorarn preparadas utilizando o custo histórico

como base de valor, exceto íela, ValoÍização de certos ativos e passivos

como instrumentos financeiros. os quãis são mensurados pelo valorjusto.

Apuração do re5ultado

As receitas, custos e oespesas. bão contabilizados pelo regime de

competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados

sobre ativos e passivos inoexa dos.

2.1.

2.3.
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Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Adminlstrâgão às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 202i
(Valores expressos em milhares de Reais - R$ exceto quando mencionado de outra
forma)

2. Base de elaboração e aprêsentação das informações financeiras
e principais prátlcas coniábÉis adotadas-Continuação

2.4. lmposto de Íenr:a e ConÍribuição social

A provisão paÍa imposto de r'enda é constituída com base no lucro real

(tributável) à alíauota de 15%, acresoida do adicional de 10% e a provisão

para contribuiçã,r social à alÍo,-ota C.:9%, conforme legislação em vigor. A

Companhia não constttu i crêditos tributários, estes serão reconhecidos

somente no momento ê['] q,le ho,lver perspectiva consistente de sua

Íealização.

Caixa e equlvalentes de câixa :

Os equivalentes dê caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa Ce cur-io.prazo, e não para investimento ou outros

fins. A Companh;a conside.a eouivalentes de caixa uma aplicação Íinanceira

de conversibilida de imediata em um montante conhecido de caixa e estando

sujeita a um insignificante riscc de rnudança de valor. Por conseguinte, um

investimento, no.'malmente, se qualifrca como equivalente de caixa quando

tem vencimento,le curto o'azc como por exemplo, três meses ou menos, a

contar da data d. contrata;ào

OutÍos ativos € passivos (ci(culanr.es e não ciÍculantes)

Um ativo é recclhecido ro balanÇo 'patrimonial quando for provável que

seus benefícios econômico-fu:uros serão gerados em Íavor da Companhia

e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é
reconhecido no balanço oakimonial quando a Companhia possui uma

obrigação legal o,J constituida como resuhado de um evento passado, sendo
provável que ur recurso ecc,rôrniqc seja requerido para liquidá-lo. São

acÍêscidos, quardo apli.áv€rr, dos correspondentes encargos e das

variações monet rias ou c?Ínr)rais incorridos. As pÍovisões são registradas

tendo como ba§Í, as melhores estimetivas do risco envolvido.

Os ativos e passivos sâo classificados como circulantes quando sua

realização ou iicruidação é provável que ocorra nos pÍóximos 12 meses.

Caso contário, s'ão demcnstrados ccmo não circulantes.

2.5.

2.6.
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Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Admirrstração ás demonstiações financeiras
Em 3í de dezembro de 2O2'r e de 202C
(Valores expressos em milhares de Reais - R$. exceto quando mencionado de outra
forma)

2. Base de elaboração e aprêsentação das informações financeiras
e principais práticas contábeis adotadas-Continuação

2.7. lnstrumentoa fir ranceircÊ

Os instrumentos financeiros sâo inicíalmente registrados ao seu valor justo,

acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja
pelo valor justo .'.or meio do resultac ), dos custos de Íansação que sejam
diretamente atriruíveis à acrisição ou emissão de ativo financeiro ou
passivo financeiro. Suá rÍiensuraÇão subsequente ocoÍre a cada data de
balanÇo de acordo com r classificação dos instrumentos financeiros nas
seguintes categcrias:

Custo amorl zado;
Valor justo pcr meio co resultado:
Valor justo pcr meio d,l resultadc abrangente.

Ativos e passivos Iinanceiros são compensados e o valor líquido e

apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O

direito legal não deve se' contingente em eventos futuros e deve ser
aplicável no cui'so norrnal dos negócios e no caso de inadimplência,
insolvência ou faiência da empresa ou da contraparte.

2.7.í. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por mêio do
rêsultedo

Os ativos íinance.ios mensrrados ao valor iusto por meio do
resultado sâo ativos rinanceiros mantidos principalmente com a
finalidadr, ativa e fre'quente de negociação no curto prazo. É

designadc pela Comcanhia, no reconhecimento inicial, como
mensura(io ao valc ju;io por meio do resultado.

2.7.2. lnstrumentos financeiros mantidos até o vencimento

Os inst[tr.nentos Í]ranceiros Ílantidos até o vencimento são ativos
financeiros não deriyat:ros com pagamentos fixos ou determináveis
com ven.imenlos ceflnidos e para os quais a Companhia tem
intenção positiva .: capacidace 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 recebÍveis

São classiÍ;càdos ccmo êmpréstimos e recebíveis os ativos
financeiras náo de.fvat vos acÍr pagamentos Íixos ou determináveis
que náo são cctao.s enr mercado ativo.

(i)
(iu
(iii)
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Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Adminishação às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

2. Base de elaboraÉo e apresentação das informações financeiras
e principais práticas conrábeis adotadas-Continuaçáo

2.8. Adoção de novos.pronunciamentos, altêrações e interpretações de
pronunciamentos eÍnitidos p-.lo IASB ê CPC

A Companhia não adotou aniecipadamênte as IFRSS novas e revisadas a seguir, já

emitidas e ainda 
'náo 

vigêntêsi'

Aplicável a peÍÍodos anuais
Pronunclam€nto Des.ríção com lniclo €m ou apóg
Alteraçóes à IAS 1 Classificação de Passivos coF . .ircrrlântes ou Não Circulantes- 0110112023
Alteraçóes à IFRS 3 ReíeÍência à Eslrutura Conceit"al.
Alteraçôes à IAS 16 lmobilizado - Rerursos An:ei l. u:o PÍÊtêíríido.
Allerações à IAS 37 Contratos On€rosos - Cusro ôe Cun'pririentb do Contrato.
Melhorias Anuais ao AlteraçÕes à IFRS í - Adoção ;i'.ial câs-Ncrmas lntemacronais
Ciclo de IFRSS 2018 - de Contabilidáde, IFRS I - lnstrifientos FÍnaôceiros e IFRS '16

2020 - AnendaÍnentos:

A AdministraÉo está avallardo ootênciais impactos e, neste momento, não se

espera que a adoção das ncr. ras ;istadas acima tenha um impacto relevante sobre

as inÍormaçóes fin?nceiÍas câ Conrpanhip em períodos futuros.

3. Caixa e equivaleniês de caixa

01t01t2022
01to1t2022
01t01t2022

01t01t2022

e bancos conta moümcolo 1

4.315
1

967
968

Aplicações fi nanceiras (a)
Total ,t.3í6

4.

a) As aplicações finahceiras de l,q'-.i,lez imediata sâo representadas substancialmente por

aplicaçóes em fundos de investirnentcs e são rêmuneradas a uma taxa média mênsal de

99,00% do CDI podendo ser resgatadas a qualquer têmpo sem prejuízo da rêmuneÍaÉo

apropriada.

Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou
benefícios

a) Descrição dos direitôs crêditórios adquiridos

Os direitos creditórics da crf,eiía de crédito da Companhia são oriundos de

duplicaias, Notas fiscais eiou canhotos, originados da venda mercantil de
produtos pela Cedente ecs Çêus deveJoles, cedldos e formalizados por meio

do Termo de Cessão, de forma que o fluxo de pagamento dos Créditos

mercantis serão lastro para o pagamênto aos Debenturistas.

Na escritura de emissáo ficcü dêfinido quê somente poderiam ser cedidos à

emissora os diieitos sóblé os cÍéoilos que atêndam cumulativamente às

seguintes condições:

Tênham vâlor express,: em moeda corrente nacional;
sejam represrntados e consubsianciados pelos Documentos

Comprobatórios;
(iii) Estêjam livres e deset:rbaraçados de todo e qualquer ônus, gravames

e/ou condição ôu rÊSirição de qualquer natureza;

(i)
( ii)



Solfarma Securitizadora de CréCitos Mercantis S.A.
Notas explicativas da AdminisÍação às dêmonstrações Íinanceiras
Em 3í de dezembro de 2021 e de 2O70
(Valores expressos em milhares dê.Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou
benefícios-Conti n uaçáo

a) Descrição doe direitos cr:rditórios adquiridos-Continuação

(iv) Não tenham sido contestados for seus respectivos Devedores, por via
judicial ou extrajudiciai, e/ou deconentes de vendas rescindidas e/ou

canceladas:
(v) Considerad a pra .forÍ à 6 respediva cessão, os Direitos Creditórios

Vinculados cevém atende,' as seguíntes regras de concentraçáo: (a) o

somatório dos DiieÍos Creditórios Vinculados devidos pelo Devedor ou

seu grupo econôrnico rom maior percentual de participação nos Direitos

Creditórios Vinculadcs não poderá ser superior a 2,50o/o (dois inteiros e

cinquenta centé§mos por cento) em relação a totalidade dos Ativos

Vinculados; (b) o somatório dcs Qireitos Creditórios Vinculados devido
pelos 3 (três) DeveCor':s o,.t sêu grupo econômico com maior percêntual

de participação nos DiÍeitos C!'editórios Vinculados não poderá ser

superior a 5% (cinco pcr cento) dos Ativos Vinculados; (c) o somatório

dos Direitos Creditóncs Vinculados devidos pelos 5 (cinco) Devedores

ou seu grupo econômtco com Iraior percentual de participação nos

Direitos Creditórios Viiculados nâo poderá ser superior a 7% (sete por

cento) dos Ativos Vinculados; (d) o somatório dos Direitos Creditórios

Vinculados devido pe;Js l0 (cjez) Devedores ou seu respectivo grupo

econômico com ma.oi' oercentual de participação nos Direitos

Creditórios Vinculados xão podefá ser superior a 12o/o (doze por cento)

dos Ativos Vinculad,rs; (e) o somatório dos Direitos Creditórios
Vinculados cievido'peDs 20 (vinte) Devedores ou seu respectivo grupo

econômico corr ffiâror percentual de participação nos Direitos

Creditórios Vinculados não podeÍá ser superior a 18% (dezoito por

cento) dos Ativos V[ culados; e (0 com exceção às concentrações
previstas nos rtens (á) a (ê) acima, ter concentração máxima, por

Devedor ou seu gruac econômióo, no percentual correspondente a

0,60% (sessenta cenlásinlos poÍ cento), em relação à totalidade dos
Ativos Vinculados;

(vi) Tenham pÍazo .nedic ,:e aié 45 (quarenta e cinco) dias;
(vii) Tenham prazo máximr de vencimento dê até 150 (cento e cinquenta)

dias, observada a Da:: de Vencimento das Debentures Seniores;
(viii) Tenham Valor de Face que igualou inferior a R$65.000,00 (sessenta e

cinco mil Reâis);



Solfarma Securiüzadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstraçóês Íinenceiras
Em 31 de dezemúo de2021 ede2021
(ValoÍes expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
íorma)

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou
benefícios-Contin uação

a) Descrição do6 direitos creditórios adquiridos-Continuação

(ix) Sejam devidos por Devedores, que, cumulativamente, não tenham
vínculo societário, direlo.ou indirêto, com as Cedentes e/ou qualquer de
suas Controlaoorâs e,'o', Contrcladas, exceto na hipótese de um dos
Devedores vir a ser a Drogacentro Comércio de Produtos
Farmacêuticos Ltda , sociedadê . empresária limitada, com sede na
cidade de Bebeoourc. Estado cíe São Paulo, na Praça Monsenhor
Aristides da Silveira Lert, 1 82, CEP 14700-119, inscrita no CNPJ/ME sob
o no 1O.U2.97210001-j3 ( Drocacêntro"); e não tenham sua falência ou
recuperação judicial o,, extrajuCicial requerida ou decretada e/ou náo se

encontrem em estado de insohrência e/ou não Íigurem no polo passivo

em qualquer especie oe aÇão que envolva concurso de credores;
(x) Não estejâm vencidos.quanCo de sua inclusão no rol de Direitos

Creditórios Vinculados :

(xi) Sejam devidos oôr DevedoÍes que não sejam: (a) colaboradores, sócios
e/ou adminiskâdores das Cedentes; (b) cônjuges de sócios e/ou
administÍadores das Cedentes: e/ou (c) pessoas fÍsicas politicamente
expostas e/ou pessoas jurídicas do setor público;

(xii) Sejam devidos por DÊvedorês que já tenham adquiridos Produtos de
qualquer das Cedentes, nos últimós 3 (úês) meses;

(xiii) Tenham sido aprovaclcs e forrralizados com base na Política de Credito
e Originaçãoi

(xiv) Não tenharn qualquei i,Do de sibordinação entre os Direitos Creditórios
cedidos à Emissora e os Drreitos Creditórios devidos pelos respectivos
Devedores às Cedertes, se1â com relação a prazos, datas de
vencimentos, garantias. formas de pagamento, dentre outros, de forma
que não exista qualqu:r'benefício e/ou vantagem para as Cedentes em
relação à Emissorâ:

(xv) Sejam devidos por De,;edores nãc possuem restrições junto ao Serasa,
na Data de Aquisiçâ ) dcs Direitos Creditóraos, conforme Íelatório
disponibilízaCo, sen'analmente. pêlas Cedentes ao Agente
Administrativo, nos e 1a ícrma prevista no Contrato de Prestação de
Serviços do Agente Ad rninistrativo;

(xvi) Sejam devidos por tevedores que não eslejam inadimplentes com
qualquer uma clas Cecentes e/ou com qualquer Parte Relacionada das
Cedentes e/ou com ? Cessionária, em cada Data de Aquisição dos
Direitos Creditório6
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Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 3í de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhare§ de Reais - R$. exceto quando mencionado de outra
forma)

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou
benefícios-Contin daçáo

b) Composiçãodos.ecebívÊis

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

Dire os Creditóíios
Recebimento de Caneira
Total

790.780 ,10.359
(741.743) (9.791)

79.605 30.56E

c) Aval

Os direitos creditórios conta!'n com o aval na forma de garantia fidejussória
da Solfarma Comércio de P.cdutos Farmac€uticos S.A., inscrita no CNPJ/ME

sob o no 46.054.219/0001-74, e J. Moreira Comercial De Alimentos Ltda.,

inscrita no CNPJ/ME sob o,to 45.237.72410O0í -91, que são responsáveis de

forma solidária pelo ádimpiêmento integral das obrigaçôes garantidas, nos

termos dos artigos 818 e 826 do Códrgo Civil Brasileiro, renunciando desde
já aos benefícios de ordern orevistos nc artigo 827, 835 e 838 do Código Civil

Brasileiro ("Fiança"). 
:

Cessão fiduciária dos recebíveis .

A Companhia vinculou os Crieitos creditórios ao pagamento das debentures,

cedendo ao Agente Fiouc,ário, todos cs direitos e obrigações presentes e
futuras dos créditos, desde . início da operação. Até o exercício findo em 31

de dezembro de 2021 nâo houve qualguer evento de pré-pagamento.

Regime fiduciáric

Foi instaurado o !'egrme Ítcuciário nos termos dos aÍtigos 9o a 15o da Lei

no 9.514/97.

Procedimentoi de c<lbrança dos direitos creditórios inadimplidos
incluindo a execução de garantias e custos envolvidos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 nâo houve inadimplência,
portanto não houve cobrança de direitos creditórios inadimplidos ou

quaisquer execuções de ga:antias.

Evêntos de pré-pagamento ocorridoà durante o erercício e o impacto

sobÍe o resultado e a rentÀhilidadê dos investidores

Os eventos de pré-pagame-nto podern'ocorreÍ por antecipação de valores
pelos devedoÍes da operaÇão ou por gatilhos de amortização estabelecidos
na Escritura de Emissão.

d)

e)

s)

790.780
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Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração'às demonstreÇões financeiras
Em 3í de dezembro de 2021 e de 202C
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

4. Direitos creditóÍios sem aquisição substancial de riscos e /ou
benefícios-Contin uação

h) lnformaçôes sobre a aquisigáo substâncial ou não dos riscos e
benefícios da cartêiÍa

lncluindo, a metodologra adotada pela emissora para a dêfinição dessa
avaliaçáo, os vaioÍes dos !riiêrios credi';órios adquiridos com ou sem retenção

substancial de Íiscos e, paía os diíeitos creditórios adquiridos sem retenção

substancial de riscos, â sÉqi'egaçâo dos valores por entidade que reteve
substancialmente os riscos e benefícios;

. Operações com aquisição substancial de riscos e beneficios: São
aquelas em que a operéÇão adquire substancialmente todos os riscos de
propriedade do direito cÍeditório objeto da operação e gue, como
consequêniia, ensejâ a caixa do direito creditório nos registros contábeis
do cedente.

Cessão incondicional de direito creditório incluindo o direito de vendê-lo pelo

valor justo, em sua totalic?Ce. de Íor-ma autônoma e sem imposiçáo de

restrições adicionais à oper.ção de ve'rda; e Cessão de direito creditório em

conjunto com opçáo de rev:nda pell valorjusto no momento da revenda.

. Operações sem aquls.Çáo substancial de riscos e benefÍcios: São
aquelas em que a operação nãô adquire substancialmente todos os
riscos e bênefícios dê bropriedade do direito creditório objeto da
operação e que, ccrno consoquência, não ensejam a baixa do direito
creditório nos regisrios ij.ntábeis do cedente.

Cessão de direito creditórrc ern conlunto com compromisso de revenda do

mesmo ativo a preÇo fixc .u pre?c de compra adicionado de qualquer

rendimento.

Provisão paÍa Dação em F agamentc

A provisão para DaÇão em 'agamento Íoi constituída com base em evento

futuro de daçáo de todo c produto âdicional da securitizadora para os

investidoÍes. O cálculo é composto pelo ativo total da companhia (caixa

existente paÍa à proteção dos invêstidores, fundo de resêrva e carteira

liquida), e pelos valores líor:icios das cebentures existentes nesta transaÇão.

20



SolÍarma Securitizadora de Créditos Mêrcantis S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dêzembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares oe Reàis - F.$, exceto quando mencionado de outra
forma)

5.í. Condiçóes da êscl ituía

De acordo com a Éscrr::raÇão das Debêntures, a administração da
Companhia visa captar rec!rsos nc montante de 80.000 (oitenta milhÕes de
Reais) com a integralizaçâo.je 80.100 (oitenta mil) Debêntures, observado
o disposto na Escriturê a iesperto da possibilidade de distribuiÉo parcial,

sendo:

a) A 1" Série será compcsta por 65. c00 (sêssenta e cinco mil) Debêntures;
b) A 2" Série será comp.ste oor ',5 000 (quinze mil) Debêntures.

a) Remuneração

A 1e Série de debêntures poss.ri luros remuneratórios conespondentes
a 100o/o da taxa Dl, a.res.ida de uma sobretaxa de 4,00% ao ano. O
cronograma de p3gânentos e dividido em liquidação de iuros e
amortização do principal.

O pagamento de jurcs remuneratóÍios ocone mensalmente, até a data

de vêncimento das iéoentures seniores, poÍém a amortização do
principal ocorre após : ?eríodo Ce carência de 48 meses. A partir do

encerramentp do orazo de carência, o pagamento de juros e

amortização ocorreÍá e."n 12 parcehs mensais.

A 2" Série de debêntrres náo pcssui nenhum tipo de remuneraÉo. O

pagamento de juros ,r princioal ocone somente no vencimento das

debentures subôrdinadas.

Risco de crédito

Os direitos creCitórios a serêr-n âdquiridos poderão não ser performados,

o que poderá acarr:tar na insuficiência da Garantia quanto ao
pagamento integ!-al das debêntures.

As partes acordam q:e os pagamentos de juros e amortização das

debêntures dependerao exclusivamente da performance dos diretos

creditórios a serer'l ei:j,tirldos cela emissora.

Perdas estimadàs pa-a crédito de liquidação duvidosa

Quando da aqulsiçãl dos dirértos creditórios, a administração da

Companhia irá efel'ta' as provisões de crédito de liquidação duvidosa

em montântes que esilÍrer sua'ealizaçáo.

b)

c)
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forma)

5. Debêntures-Continuação

5.í. Condições da escritura

d) Dação em pagamênto

Na hipótese de náo.ieaiização dos direitos creditórios adquiridos pela

Securitizadora .a cáca urna das séries de debêntuÍes, o agente

fiduciário (Oliveira T,-ust D,stÍibui,Jora de Títulos e Valores Mobiliários)

deverá convocar ass€ xbieia geral de debenturistas para comunicação
de tal evento e aDrr,;aÇão de plâno de ação a ser executado pela

Securitizadora, que poderá incluií.entre outras medidas (i) Cobrança
judicial ou extrajudiciai dos direitos creditórios; (ii) Alienação da carteira

de direitos creditórios: Iiii) Resgate das debêntures mediante dação em
pagamento aos debêrturistas da proporção dos seus créditos, dos

respectivos direitos .reditórios não realizados; (iv) Aguardo da

recuperaçáo dos d:rei:os credtiórios, entre outros.

5.2. Composição dâs ob.igáç5ês com dobênturês

Em 31 de dozernbro. aF, 2Õ21 o saldo das debêntures está assim

apresêntado:

. . 31t12J2021 31nA2020
s.ldo anterior 35.3í6
í'Emissáo1"Séíe
Juros 1'EmLssâo 1' Séíie
AmoÉizaÉo Í'Emissáo T" Se, 'e
Total í'Sórlo

Saldo Antorior
í" Emissáo 2'Série
Juíos 1'Emissâo 2' SéÍie
Amortizaçâo 1' Emissão 2'.Sér e
Total 2! Sório

Total

Circulante

Nào Circulante

As parcelas do passivo não circulant9 têm seus vencimentos, conforme

seguem:

7
7.475
6.9.14

29.700 35.300
5.073 16

tÀ 7At\ -
65.305 35.316

7.331

67.266

u.*s
5.0/Í9
4.247

(rl

2023
2024
2025
2026 52.447
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5. Debêntures-Continuaçâo

5,3. Outras obrigações cofit r: )L)é-!ltures

Em 31 de dezembro de 2a,2i c saldo com outras obrigaçóes se refere aos
valores que serão repassados para á operação no valor de R$ 16.440
(R$ 937 em 2020) e outros custos ?om debentures, que serão pagos como
daçáo em pagamentc para os debenturistas de acordo com o recálculo
mensal do total do ativo da cor,rpa.rhia subtraídos dos valores líquidos das
debentures no monta.,iL. ;e ir$ i.,28 (R$ 103 em 2O2O), totalizado o

montante de R$ 9.312 (Ri i3a ern ?020).

6. Patrimônio líquido

6.í. Capital Social

O capital social subscritc cà Scltarma Securitizadora de Creditos Mercantis
S.4., em 3í de dezemb'c c.e?021, e Ce R$ I (quinhentos Reais), divididos
em 500 (qulnhentas) açóes iioinárias, tódas nominativas, sem valor nominal

e sem ações em tesoLrraÍia

Em 03 de dezembro de .2't2O o capiial social foi totalmente integralizado
pelos seus aciônistas nc r,.r,tente cé R$ 1 (quinhentos Reais).

6.2. ReseÍva legai

A reserva |egal é constniii-e enualmente como destinação de 5% do lucro

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

legal tem porfim asseglra. a integridade do capital social e somente poderá

ser utilizada para compensar pre1uízo e aumentar o capital.

6.3. Dividendo"proposio"

Feitas as necessáriâs ar,oiaçoes oÕs lucros líquidos apurados no balanço

anual deduzir-se-ão:

5% (cinco por cento, oa'â constiluiÇáo de Reserva Legal, até atingir 20%
(vintê por cento) do cêprtai social,
25% do lucro líquicio aj-rstado, em conformidade com o disposto no art.

202 da Lei no 6.404t7Í, pera distribuição, como dividendo obrigatório,

aos acionistas;
O saldo quê se verifiüar após as destinaçôes mencionadas terá a
aplicaçáo que lhe fcí C:Ca oela Assembleia Geral, mediante proposição

da DiÍetoria, observaÍlâ . as ciisposições lêgais.



Solfarma Securitizadora de Cré(iitos Metcantis S.A.
Notes êxplicativas da AdministraÇão â: demonstrações Íinanceiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 202)
(Valores expressos em milhares de fleais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

7. Provisão para contingênc:as

A Companhia não tem conhêa, "?1il e 0er registrou em 3í de dezemúo 2021
qualquer provisão para den:a, úe-t.luJrcials, tendo em vista que, com base em seus
assessores jurldicos,.não pos;u, :cr;.rngÉncias judiciais com avaliação de risco de
perda provável ou possÍvel de perda

8. Receitasoperacionais

No exercício de 31 dezembrc dÊ 2121 as receitas estáo assim compostas:

Juros sobre as debênhles
Íotel

9. Custos dos serviços presi.rcos

No exercício de 31 dezembro de 2021 os custos estão assim compostos:

31112J2021
Oa 0311212020
a 31h2l2O2ODg€cdeão _

Gestão de CaÍleiras
EscrituràÉo de debêntures
Juros Debentúes
Agente Fiduciário
Total

(143)
(23)

(5.072)

(841

(16)
/ro'l\ -

Í5 53ír ílOOt

10. Despesas gerais e administrativas

No exercício de 3í dezembro ce 202'l as despesas estão assim compostas:

Oo O3|1Z2O20
6 3111212020

Assessoria contábil
Anúncios e publicações
Auditoíia
Honorários advocatícios
Mensagerros
Cartório
Íotal

(s1)
(20)
í5)

(8)
(1)
(s)

Íí 001
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Solfarma Securitizadora de Crétiitos Mercantis S,A.
Notas explicativas da Administração às demonsirações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 202J
(Valores expressos em milhares de Reais - R$. exceto quando mencionado de outra
forma)

11. Resultado financeiro

No exercício de 31 dezernbr: t.s
assim compostas:

í í.1. Receitas financeiras

í í.2. Dêspesas flnanceiras

.icz1 as recêitas e despesas financêiras estão

Da 0U1212o20

'12,

í3.

Doscrlcâo 31AA2021 --- a 3111212020

Oespesas bancárias (1.393)

Total (í.393) -

Relação com auditoíes

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

outro serviÇo durante o exercÍcio sccial, além da auditoria externa.

Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos s,;bseq:entes após a data de encerramento do exercício

Íindo em 31 de dezembro de 202 , .

Oo OSJ!.2I202O
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