
TRAVESSIA & DELTA SECURTTIZADRA DE CRÉDITOS MERCANTTS S.A.

CNPI/ME no 41.719.22310001-90

NrRE 35.300.567.382

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL OR,DIilÁRIA
REALIZÂDA ET,I 28 DE ABRILDE2O22

1. DATÀ HORA E LOCAL: No dia 28 (vinte e oito dias) de abril de 2022, às 10h00, na sede

SOC|AI dA TRÂVESSIA & DELTA SECURTIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS S.A.

C'Companhial, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista,

no 600, conj. ,14, Sala 16, Itaim Bibi, CEP 04532-001.

2, CONVOOÀCÃO E PR-ESEilCA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 40, da

Lei no 6.,104, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada CLei das Sociêdades por Ações'),
em Face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.

3. PUBLIoACÃO: Em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia, fica sanada a Íalta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de
que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do § 40 do referido artigo. As

cópias autenticadas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que integram o Anexo I e
Anexo II à presente ata, respectivamente, cujas publicaSes serão realizadas conforme legislação
aplicável, foram colocadas sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição dos acionistas.

4, l.lESA: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretária: Thais de Castro
Monteiro.

5. @!!_D9_DIA:

5.1. Deliberar acerca das seguintes matérias:

(i) do Relatório da Administração, do balanço patrimonial e das demais demonstra$es
financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes,

relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e

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

6. DEUBERACõES:

6.1. Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
"p, "* 

. li '

e discussão, deliberaram apro\rar, sem ressâlyas:
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(.i)

o Relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demais demonstraÉes

financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes

relaüvos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2O2l; e

em face do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de

202L, no montante de R$0,00 (zero reais), não desünar valores à constituição de

reserva legal e à reserva de contingências, nem distribuir dividendos,

EN§EB8AtsENre:

7.1, Nada mais havendo a tratar, foí a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada

pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Presidente: Vinicius

Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretaria: Thais de Gstro Monteiro. Acionistas: Travessia

Assessoria Financeira Ltda. (representada por Vinicius Bernardes Basile Silveirô Stopa) e

Vinicius Bernardes Basile Silveird Stopa. Certifico que a presente confere com o original

lavmdo no livro póprio.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

.lt . , . t I

//1il,1, .
----------------

Thais dê Câstro l{ontêiro
kretáia

7,

Página 2 de 4



TRAVESSIA & DELTA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCATTIS S.Â.

CNPI/ME no 41.719.22310001-90

NIRE 35.300.567.382

LISTA DE PRESENçA DA ASSEMBTEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EI,I 28 DE ABRILDÉ2OZ2

AcioEislas:

TRAVESSIA ASSESSORIA
por Vinicius Bernardes Silveira Stopa
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ANEXO I

RELATóRIO DA ADMINISTRAçÃO DO PERÍOÍX'

A administração da Tmvessia & Delta Securitizadora de Cr&itos Mercantis S.A. CGompanhial
apresenta o Relatório da Administração em conjunto com as anexas demonstrações financeiras e

parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao perícdo compreendido entre 01

de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. O Relatório da Administração deve ser lido em

conjunto com as demonstraFes financeiras da Companhia e respectivas Notas Explicativas.

1. CONSIDERAçõESGERAIS

A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e securitização de crájitos, dede que

enquadrados no artigo 10 da Resolução 2.685 ('Créditos FinancêiÍosl; (ii) a emissão e colocação

privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crálito ou valor mobiliário

compatÍvel com suas atividades, respeitados os trâmites a legisla$o aplicável; (iii) a realização de

negocios e a prestação de serviços relacionados às opera$es de securitização de créditos

supracitadas; e (iv) a realização de opera@es de hedge em mercados de derivativos visando à

cobertura de riscos na sua carteira de créditos.

2. CONTEXTOOPERACIONAL

A Companhia foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição realizada em 10 de abril

de 2021.

Em 06 de agosto de 2021, a Companhia realizou a sua la emissão de debêntures simples, não

conversíveis em ações, em 3 (três) series, sendo a la (primeira) e a 2a (segunda) éries da espécie

com garantia real e fidejussoria adicional, pam distribuição pública, com esforços restritos, e a 3a

(terceira) série da especie subordinada, para colocaÉo privada, no valor de R$ 213.500.000,00

(duzentos e treze milhões, quinhentos mil reaís).

3. OUTRASTNFORT.TAçõES

A Companhia publicará os documentos de que tratam a Ordem do Dia da presente Ata, incluindo

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

como demais documentos pertinentes caso e conforme legislação aplícável.

A Administração

It



ANEXO II
DEMONSTRAçõES FII{ANCEIRAS
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Travessia & Delta Securitizadora
de Créditos Mercantis S.A.

Demonstraçóes Financeiras
Peííodo de 12 de agosto de 2021 (dala constituiÉo
da Companhia) a 31 de dezembro de 2021

Com relatório de revisão dos auditores
independentes

FRM/DA/TP
400t2022
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

Aos
Administradores e Acionistas da
Travessia & Delta Securitizadora de Créditos MeÍcantis S.A.
São Paulo - SP

Opinião
Examinamos as demonstÍações flnanceiras da Travessia & Delta Securitizadora de
Créditos Mercantis S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 202í, e suas respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nesta data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas aprêsentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.4., em 3í de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de í2
de agosto de 2021 ldata constituição da Companhia) a 3í de dezembro de 2021, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoÍia 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
demonstraçóes financeiras". Somos independentes em relação a Companhia, de acordo
com os princípios étacos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas proÍissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades eticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada paÍa
fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Realização dos direitos creditórios

Conforme comentado na Nota Explicativa no 4, os direitos creditórios da carteira de
crédito da Companhia são oriundos de duplicatas, Notas fiscais e/ou canhotos,
originados da venda mercantil de produtos pela Cedente aos seus devedores, cedidos
e formalizados por meio do Termo de Cessão, no montante de R$ 8í.094 mil. Devido à
natureza desses direitos creditórios, os valores quando efetivamênle realizados podêráo
ser diferentes dos constantes nas demonstragôes financeiras do exercício Íindo em 3'l
de dezembro de 2021. Nossa Opinião não está ressalvada a cerca deste assunto.



G b"tertitty
Responsabilidade da Administração e da governança pelas
demonstrações Íinanceiras

A Administração é responsável pela elaboraqão e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábels adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a

elaboÍação de demonstrações financeiras livres de distorÇão relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela

avaliaÇão da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações Íinanceiras, a não ser que a

Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessaÍ 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 demonstraçôes financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,

tomadas em conjunto, estão livres de distorÇão relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança Íazoável é um alto nivel de seguranÇa, mas, náo, 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

razoáuel, as decasões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas

demonstrações fi nanceiras.

Como parte da auditoÍia realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao

longo da auditoria. Alem disso:

. ldentificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações

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

obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente pata 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 Íalsas

intencionais;
. Obtivemos entendimento dos controles internos Íelevantes para a auditoria para

planejarmos pÍocedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,

com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos conlroles internos da

Companhia;



G b"t"rtitty
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
fi nanceiras-Continuação

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administraçáo;
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 auditoÍiapaÍa as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a

Companhia a não mais se manter em continuidade operacional,
Avaliamos a apresentaÇão geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
Íinanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentaçáo 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 slgnificativas nos controles internos que

identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de maÍço de 2022.

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

BakeÍ Trlly 4 Partners atuando como Baker Tilly é membro da rede global da Baker Tr ly lnternat onal Ltd , culos membros
sâo pessoâs turídrcâs separadas e independentes

1SP-212.827tO-O



Travessia & Delta Securitizadora de Gréditos
Financeiros S.A.

Balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2021

(valores expressos em milhares de Reais)

Ativo

Ativo circulants
Caixa e equivalentes de caixa

Carteira de Crédrtos

lmposlos a recuperar

Total do ativo ciÍculantE

Íotal do ativo

Notas 31t1212021

13.183

81.094

97

94.371

94.371

As notas explicativas da administração são paÉê integrantg das dgmonstraÉes Íinâncêiras.

4



Travessia & Delta Securitizadora de
Financeiros S.A.

Balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2021

o/alores expÍessos em milhaÍes de Reais)

Créditos

3,1112t2021Passivo ê patrimônio liquido

Passivo ciÍculantê
FornecedoÍes
Debênlures

Total do passivo circulante

Passivo não ciÍculanlê
Debêntures

Total do passivo náo ciÍculantê

PatÍimônio líquido
Capital social

Tolal do patrimônio liquldo

Total do passivo e patrimônio liquldo

6.1

7

15.,{91

15.498

94.374

As notas explicativas da administraoáo sáo paÍio lnúggranie das demonstraçôês financEiras.

78.875
--------;s€?s-

1------------i



Travessia & Delta Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A.

Demonstrações do resultado para os
Para o período de 12 de agosto de 2021 a31 de dezembro de 2021

(Valores epressos em milhares de Reais)

Oe 12rOE12021

a 3111212021

Receila Operacionais

Custo dos serviçls pÍestados

ProjuÊo bruto

Oêspêaas operaclonais
Despesas gerais e administrativas

Despesas Tributárias

Rssultado oporaclonal

Receitas llnanceiras

Despesas financeiÍas

Rêsultado ínancsiro

(=) R6uliado antos das provisóas trlbutárias

lmposto de Renda e Conlriburçáo Socral

Lucro (Píoiuizo) do oxorcício

Prejuízo básico por aÉo - Reais

(3 653)

(138)

___________________!11

.- __ -_ ----- -____ __(_1_15_)_

10

111
112

- _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _(_ls_l

246

______--__- --_-_12-q!_
45

0,00000

Aa notas oxplicativas da administrãção são paÍte lntegrant€ das demongt açó€s Ílíancairas.
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Travessia & Delta Securitizadora de Gréditos
Financeiros S.A.

Demonstraçôes dos Íluxos de caixa para o
Para o período de 12 de agosto de 2021 a31 de dezembro de 2021

ryalores expressos em milhares de Reais)

Oe 12JOA12021

a 3111212021

Ativldadqs oper.cionais
Lucro (Preiuizo) do exeÍclcio

Alustes para conclllaÍ o rosuftado às disponlbllldadê3

gêradas polas aüvidadês opo,aclonais:

Juros sobíe as debentures 3.132

Daçáo debêntures (3.753)

Aumênto/( rgd uçáo) no ativo:

Direitos realizáveis

lmpostos a recuperar

AumEntoí(ÍeduÇâo) no pasalvo:

Fornecedoíes

Fluxo dê calxa liquUo apllcado nas atividâdB opcracionaig

Fluxo de caixa das atividadoa do lnvostlmsntog

lntegralizaçáo de capital

Fluxo dg calra proveniênt9 dag atividadB do lnvgatlmqntos

Das atividadeg dê Íinanciamonto

Debentures
Fluxo d€ calxa provenbnts da8 atividades de ílnanclamonto

Aumento do calxa e €quivâlontos de calxa

Câixa e equlvalentês de calxa

Caixa e equivalentês de caixa no tnlcio do periodo

Caixa e equivalentes de caixâ no fim do período

Aumento dg caixa ê equival€ntog de caixa

(81.095)

(97)

8

_ _ _ - _ _ _ _ _-- _ _18_1 _5_0_5-L

94.687

94 687

í3183

13.183

13.183

As notas oxplicativas da adminisEação sáo partê intggranlo das alemonstr!çóes Íinenceirua.

10



Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da AdminisÍação às demonstraçóes financeiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado dê outra
forma)

1. Contextooperacional

A Travessia e Delta Securitizadora de Creditos Mercanlis S.A. ("Companhia"), Íoi
constituída por meio da Assembleia Geral de Constituiçáo, realizada no dia 12 de
agosto de 2021.

A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e securitização de créditos
mercantis; (ii) a emissão e colocação privada ou iunto ao mercado financeiro e de
capitais, de qualquer título de crédlto ou valor mobiliário compatível com suas
atividades, Íespeitados os trâmites da lêgislaÇão aplicável; (iii) a realizaÇão de
negócios e a prestação de serviços relacionados às operaÇões de securitização
de créditos supracitadas; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados
de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de creditos, denke
outros que possam ser abarcados, nos termos e condiÇões previstos em seu
Estatuto Social, devidamente registrado perante a Junta Comercial.

Os recursos oriundos da Emissão serâo destinados para aquisição de Créditos
mercantis originados da venda mercantil de produtos, pela Cedente aos seus
devedores, através dos comprovantes e recebimento de notas fiscais, canhotos e
boletos.

O valor total da Emissão será de Rg 213.500 (duzentos e treze milhóes e
quinhentos mil reais) na Data de Emissáo ("Valor Total da Emissão"), dos quais:
(i) R$ 80.000 (oitenta milhões de Íeais) corÍespondem ao valor total das
Debêntures Primeira Série ("Valor Total das Debêntures Primeira Série"), (ii) R$
80.000 (oitenta milhões de reais), correspondem ao valor total das Debêntures
Segunda Série ("Valor Total das Debêntures Segunda Série"); e (iiD R$ 53.500
(cinquenta e três milhões e quinhentos mll reais) correspondem ao valor total das
Debêntures Terceira Série ("Valor Total das Debêntures Terceira Série" e, em
conjunto o Valor Total das Debêntures Primeira Serie e o Valor Total das
Debêntures Segunda Série, "Valor Total da Emissão")].

A Série Sênior fará jus a uma remuneraÇão corresponde a 1007o da taxa Dl,
acrescida de uma sobretaxa de 5,35% (cinco inteiros e trinta e canco centésimos
por cento) ao ano. A Série mezanino fará jus a uma remuneração corresponde a
110o/o da taxa Dl, acrescida de uma sobretaxa de 5,35% (cinco inteiros e trinta e
cinco centésimos por cento) ao ano já as Debêntures Subordinadas não farão jus
ao recebimento de qualquer remuneração.

11



Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administrâçâo às demonstrações Íinanceiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outÍa
forma)

1. Contexto operacional--Continuaçáo

1.1 lmpactos do COVID-íg

Em atendimento ao Ofício CiÍcular SNC/SEP 0212020 da CVM, a

Companhia analisou e não identificou quaisquer alterações signiÍicativas na

operação. Os possíveis impactos econômicos esperados foram
devidamente amenizados com intensificação de cobrança dos recebíveis,
além de revisão dos cálculos de provisão para perdas que foram ajustados
para que possam demonstrar os efeatos de inadimplência considerando os
impactos do COVID-í I na elaboração das informações contábeis
intermediárias. Ainda sob os possíveis efeitos da reduÇão ao valor
recuperável nas informaçôes contábeis inlermediárias, estes decorrem da
perda estimada e incorrida por paÍte do devedor da operação, tendo sua
contrapartida direta o valor presente das obrigações com investidores da

securitização.

Assim, no contexto das operações de securitização, não há riscos de

créditos que possam ser assumidos no âmbito da Companhia e
consequentemente, sobre suas informaçÕes contábeis Intermediárias.

A AdministraÇão revisou os possíveis impactos e concluiu que não existe

ajustes ou considerações a serem realizadas nas informações contábeis
findas em 3í de dezembro de 2021 .

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

2.í. Autorização

A autorização para a conclusão e apresentação das demonstrações
financeiras foram aprovadas pela Administração em 31 de março de 2022'

2.2. Base de apresentação

As presentes demonstrações financeiras da Companhia forem elaboradas e

estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária

brasileira e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(cPc)

As demonstrações contábeis são apresentadas em valores expressos em

milhares de Reais, que é a moêda funcional da Companhia

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstraÇões

financeiras foram baseadas em fatoÍes objetivos e subietivos, com base no
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser

registrado nas demonstraçóes financeiras. ltens significativos sujeitos a

essas estimativas e premissas pode incluir entÍe outros a avaliação dos

ativos financeiros pelo valor iusto e pelo método de ajuste a valor presente'

análise do risco dê crédito para detêrminação dâ provisão parâ créditos de

liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para

determinação de outras provisões, inclusive para litígios e riscos
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Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da AdministÍação às demonstrações financeiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos 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-Continuação

2.2. Base de apresentação-Continuação

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores signaficativamente divergentes dos registrados nas
demonstraçÕes financeiras devido ao tratamento probabilístico ineÍente ao
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa
periodicamente, não superior a um ano.

As demonslrações 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 valorjusto.

2.3. Apuração do resultâdo

A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, não tendo apresêntado,
até a presente data, resultado operacional.

2.4. lmposto de renda e Contribuição social

A provisão para imposto de renda e constituída com base no lucro real
(tributável) à aliquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão
para contribuição social à alíquota de 97o, conforme legislação em vigor. A
Companhia não constituiu créditos tributários, estes serão reconhecidos
somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua
realização.

2.5. Caixa e equivalentes dê caixa

Os equivalenles de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros
fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação flnanceira
de conversibilidade imediata em um montante conhecido de câixa e estando
sujeita a um insignificante risco de mudanÇa de valor. por conseguinte, um
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando
têm vencimento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a
contar da data da contrataçâo.

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

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provávelque seus
benefícios econômico-futuros serâo 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 lêgalou constituída como [esultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo_ São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variaçôes monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas
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 ocoffa nos próximos í2 meses.
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
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Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Adminislração às demonstrações Íinancêiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - Rg, exceto quando mencionado de outra
forma)

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

2.7. lnstrumentos f inanceiros

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo,
acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo Íinanceiro que não seja
pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou
passivo financeiro. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de
balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas
seguintes categorias:

(i) Custo amortizado:
(ii) Valor justo por meio do resultado e
(iii) Valor justo por meio do resultado abrangente.

Ativos e passivos Íinanceiros são compensados e o velor líquido é
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
dlreito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência,
insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

2.7.í. Atiyos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado

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

2.7.2. lnstrumentos financeiros mantidos até o vencimento

Os instrumentos Íinanceiros mantidos até o vencimento são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
com vencimentos deÍinidos e paÍa 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 recebíveis

São classificados como empréstimos e recebíveis os ativos financeiros
não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são
cotados em mercado ativo.
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Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para o período de í2 de agosto de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 202í
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

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

2.8. Adoção de novos pronunciamentos, alteraçôes e interpretaçóes de
pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC

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

Aplicável a poíodos anuais
Pronunciamento DescriÇão com início em ou após
AlteÍações à IAS 1 Classifcâção de Passivos como circulanles ou Não Circulantes. 0110112023

Altêrâções à IFRS 3 Referência à Ésiíulúra Conceitual.
Alteíaçóes à IAS 16 lmobilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido.
Allêraçóes à IAS 37 Contratos Onerosos - Custo de Cumpnmento do ContÍato.
À,,lelhorias Anuais ao Alterações à IFRS '1 - Adoção lnicial das Noímas lntemacionais
CiclodêlFRSS2018 de Contabilidade. IFRS I - lnstrumentos Financeiros e IFRS 16 -

- 2020

01101t2022
01101t2022
01t01t2022

01n1t2022Arendamêntos.

3.

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

futuros.

Caixa e equivalentes de caixa

Oêscricão 31tl2r202'l
Caixa e bancos conta movimento
Aplicações Íinanceiras (l)
Total

1

13.182
13.í83

(i) As aphcações financeiras de lquidez imedrata sáo representadas substancialmente por
aplicaçÕes em fundos dê investimentos e sáo remuneradas a uma taxa média mensal de
99,00% do CDI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remunêraÉo
apropriada
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Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 31 de
dezembÍo de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

4. Carteira de créditos

Referem-se basicamente a recebimentos dos direitos creditórios, sem aquisição
substancial de riscos e /ou benefícios creditados em conta corrente da Cedente

a) Descrição dos direitos creditórios adquiridos

Os direitos creditórios da carteira de crédito da Companhia são oriundos de
duplicatas, Notas fiscais e/ou canhotos, originados da venda mêrcantil de
produlos pela Cedente aos seus devedores, cedidos e formalizados por meio
do Têrmo de Cessão, de forma que o fluxo de pagamento dos Creditos
mercantis serão lastro paÍa o pagamento aos Debenturistas.

Na escritura de emissão Íicou definido que somente poderiam ser cedidos à
emissora os direitos sobre os créditos que atendam cumulativamente às
seguintes condições:

Tenham valor expresso em moeda corrente nacional;
Sejam representados e consubstanciados pelos Documentos
Comprobatórios;
Estejam livres e desembaraçados de todo e qualquer ônus, gravames
e/ou condiÇão ou restrição de qualquer natureza;
Não tenham sido contestados por seus respectivos Devedores, por via
judicial ou extrajudicial, e/ou decorrentes de vendas rescindidas e/ou
canceladas; considerada pro Íorma a respectiva cessão, os Direitos
Creditórios Vinculados devem atender as seguintes regras de
concentraÇão: (a) o somatório dos Direitos Creditórios Vanculados
devidos pelo Devedor ou seu grupo econômico com maior percentual
de participação nos Direitos CÍeditórios Vinculados nâo poderá ser
superior a 3% (três por cento) em relação a totalidade dos Ativos
Vinculados; (b) o somatório dos Direitos Creditórios Vinculados
devidos pelos 4 (quatro) Devedores ou seu grupo econômico com
maior percentual de participaçáo nos Direitos Creditórios Vinculados
não poderá ser superior a 10,5o/o (dez inteiros e cinco décimos por
cento) dos Ativos Vinculados; (c) o somatório dos Direitos Creditórios
Vinculados devido pelos í0 (dez) Devedores ou seu respectivo grupo
econômico com maior percentual de participação nos Direitos
Creditórios Vinculados não poderá ser superior a 16,0% (dezesseis por
cento) dos Ativos Vinculados; e (d) com exceÇão à concentração
prevista na letra (c) deste item (v), ter concentração máxima, por
Devedor ou seu grupo econômico, no percentual corÍespondente a
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) em relaÇão à totalidade
dos Ativos Vinculadosi

(i)
( ii)

( iii)

(iv)



Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações Íinanceiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

4. Carteiradecréditos-Continuação

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

(ix)
(x)

(xiii)

(xiv)

(xi)

(xii)

Sejam devidos por Devedores pertencentes, individualmente ou em
conjunto, a, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) grupos econômicos
distintos;
Tenham prazo médio máximo de ate 90 (noventa) dias;
Tenham prazo máximo de vencimento de ate 180 (cento e oitenta)
dias, observada a Data de Vencimento Debêntures Sêniores;
Tenham prazo mínimo de 1 (um) Dia Util contado da Data de Aquisição
dos Direitos CÍeditórios;
Tenham Valor de Face igual ou inÍerior a R$ 25 (vinte e cinco mil reais);
Sejam devidos por Devedores, que, cumulaiivamente, (x.a) não
tenham vínculo sociêtário, direto ou indireto, com a Cedente, com as
Fiadoras e/ou qualquer de suas respectivas Controladoras e/ou
Controladas; e (x.b) na Data de Aquisição dos Direitos Credilórios, não
tenham sua falência ou recuperaçáo judicial ou extraludicial requerida
e/ou decretada e/ou não se encontrem em estado de insolvência e/ou
não figurem no polo passivo em qualquer espécie de ação que envolva
concurso de credores, mediante declaÍação da Cedente em cada
Termo de Cessão;
Não estejam vencidos quando de sua inclusão no rol de Direitos
Creditórios Vinculados;
Sejam devidos por Devedores que não sejam: (a) colaboradores,
sócaos e/ou administradores da Cedente, das Fiadoras e/ou qualquer
de suas respectivas Controladoras e/ou Controladas; (b) cônjuges de
sócios e/ou administÍadores da Cedente, das Fiadoras e/ou qualquer
de suas respectivas Controladoras e/ou Controladas; e/ou (c) pessoas
físicas politicamênte expostas e/ou pessoas jurídicas do setor público;
Sejam devidos por Devedores que já tenham adquirido produtos da
Cedente, nos últimos 3 (Íês) meses;
Não sejam devidos por Devedores que estejam inadimplentes peÍante
a Emissora por prazo superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da
data de vencimento dos Direitos Creditórios Vinculados, sem prejuízo
de o Devedor ser considerado elegível para fins de novas aquisições
de Direitos Creditórios após o efetivo pagamento dos valores em
atraso devidos pelos Devedores à Emissora;

(xv) Não sejam devidos por Devedores que já tiveram valores em aúaso
em virtude de inadimplemento dos Direitos Creditórios Vinculados,
perante a Emissora, por período superior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de vencimentos dos Direitos Creditórios Vinculados;

(xvi) Tenham sido aprovados e formalizados com base na Política de
Credito e Originação;



Travessia & Delta Securitizadora de Gréditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 3í de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

4. Cartearadecréditos-Continuaçáo

(xvii) Não tenham qualquer tipo de subordinação entre os Direitos
Creditórios Vinculados à Emissora e os Direitos CÍeditórios devidos
pelos respectivos Devedores à Cedente, com relaçáo a garantias, ou
qualquer outra situação que comprovadamente venha a conferir
qualquer benefício e/ou vantagem para a Cedente em detrimento da
Emissora;

(xviii) Sejam devidos por Devedores que não possuem restrições junto ao
Serasa, na Data de Aquisição dos Direitos Creditórios, conÍorme
relatório disponibilizado a cada 45 (quarenta e cinco) dias, pela
Cedente ao Agente AdminisÍativo, na forma prevista no Contrato de
PrestaÇão de Serviços do Agente Administrativo; e

(xix) Sejam devidos por Devedores que não este,am inadimplentes com a
Cedente e/ou com qualquer Partes Relacionadas da Cedente e/ou dos
Fiadores e/ou da Cessionária em cada Data de Aquisição dos Direitos
Creditórios.

b) Composição dos recebíveis

Em 3'l de dezembro de 2021 o saldo a seguir representa:

OgscÍlcão 3111212021
Direitos credilórios
C) Recebimenlos
Total

As parcelas do ativo têm seus vencimentos em 2023.

246.779
( 165.686)

c) Aval

Não se aplica

d) Cessão fiduciária dos recebíveis

A Companhia vinculou os direitos creditórios ao pagamento das debentures,
cedendo ao Agente Fiduciário, todos os direitos e obrigações presentes e
futuras dos creditos, desde o início da operagão. Até o exercício findo em 3í
de dezembro de 2021 náo houve qualquer evenlo de pré-pagamento.

e) Regime fiduciário

Foi instaurado o regime fiduciário nos termos dos artigos 90 a í5o da Lei no
9.514t97.

f) Procedimentos de cobrança dos dirêitos crêditórios inadimplidos
incluindo a execução de garantias e custos envolvidos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 náo houve inadimplência,
portanto não houve cobrança de direitos creditórios inadimplidos ou quaisquer
êxecuÇões de garantias-

E,t.094
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Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da AdministraÇão às demonstrações Íinancêiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 31 de
dezembrc de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

4. Carteiradecréditos-Continuação

g) Eventos de pré-pagamento ocorridos durante o exercício ê o impacto
sobre o resultedo e a rentabilidade dos invêstidores

Os eventos de pré-pagamento podem ocorrer por antecipação de valores pelos
devedores da operação ou por gatilhos de amortizaçáo estabelecidos na
Escritura de Emissão.

h) lnÍormações sobre a aquisição substancial ou não dos riscos e benefícios
da carteira

lncluindo, a metodologia adotada pela emissora para a definição dessa
avaliaçáo, os valores dos direitos creditórios adquiridos com ou sem retenção
substancial de riscos e, para os direitos creditórios adquiridos sem retenÇáo
substancial de riscos, a segregação dos valores poÍ entidade que Íeteve
substancialmente os riscos e benefícios;

. Operações com aquisição substancial de riscos e benefícios São aquelas
em que a operação adquire substancialmente todos os riscos de
propriedade do direito creditório objeto da operação e que, como
consequência, enseja a baixa do direito creditório nos registros contábeis
do cedente.

Cessão incondicional de direito creditório incluindo o direito de vendê-lo pelo
valor iusto, em sua totalidade, de forma autônoma e sem imposição de
restrições adicionais à operação de venda; e Cessão de direito creditório em
conjunto com opção de revenda pelo valorjusto no momento da revenda.
. Operações sem aquisição substancial de riscos e benefícios, aquelas em

que a operação não adquire substancialmente todos os riscos e benefícios
de propriedade do direito creditório objêto da operação e que, como
consequência, não ensejam a baixa do direito creditório nos registros
contábeis do cêdente.

Cessão de direito creditório em conjunto com compromisso de revenda do
mesmo ativo a preço fixo ou preço de compra adicionado de qualqueÍ
rendimento.
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Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (data de constituição da Companhia) a 3í de
dezemúo de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - Rg, excêto quando mencionado de outra
Íorma)

5. Debêntures

5.'1. Condiçôes da escritura

De acordo com a Escrituração das Debêntures, a administração da
Companhia visa captar recursos no montante de 213.000 (duzentos e treze
milhões de reais) com a integralização de 213.000 (duzentos e treze mil)
Debêntures, observado o disposto na EscrituÍa a respeito da possibilidade
de distribuição parcial, sendo:

a) A í " série será composta por 80.000 (oitenta mil) Debêntures;
b) A 2a serie será composta por 80.000 (oitenta mil) DebêntuÍes;
c) A 3a série será composta por 53.500 (cinquenta e três mil e quinhentas)

Debêntures

a) Remuneração

A 1" serie de debêntures possui juros remuneratórios correspondentes
a 10Oo/o da taxa Dl, acrescida de uma sobretaxa de 5,35olo ao ano. O
cronograma de pagamentos é divldido em liquidação de juros e
amortização do principal.

A 2a série dê debêntures possui juros remuneratórios correspondentes
a 100o/o da taxa Dl, acrescida de uma sobretaxa de 5,3S% ao ano. O
cronograma de pagamentos e dividido em liquidação de juros e
amortização do principal.

A 3a série de debêntures não possui nenhum tipo de remuneraÇão. O
pagamento de juros e principal ocoÍ[e somente no vencimento das
debentures subordinadas

b) Rasco de crédito

Os direitos creditórios a serem adquiridos poderão não ser
performados, o que poderá aca[retar a insuÍiciência da Garantia quanto
ao pagamento integral das debêntures.

As partes acordam que os pagamentos de juros e amortização das
debêntures dependerão exclusivamente da performance dos diretos
creditórios a serem adquiridos pela emissora.

c) PeÍdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa

Quando da aquisição dos direitos creditórios, a administração da
Companhia irá efetuar as provisôes de crédito de liquidação duvldosa
em montantes que estimem sua realrzação.
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Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administraçâo às demonstrações financeiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (data de constituiçáo da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

5. Debêntures-Continuação

5.1. Condiçôes da escritura-Continuação

d) Dação em pagamênto

Na hipótese de não realizaÇão dos direitos creditórios adquiridos pela
Securitizadora a cada uma das séries de debêntures, o agente
Íiduciário (Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)
deverá convocar assembleia geral de debenturistas para comunicação
de tal evento e aprovação de plano de ação a ser executado pela
Securitizadora, que poderá incluir entre outras medidas (i) cobrança
judicial ou extrajudicial dos direitos creditórios; (ii) alienação da c€rteira
de direitos creditórios; (iii) resgate das debêntures mediante dação em
pagamento aos debenturistas da proporção dos seus créditos, dos
respectivos direitos creditórios não realizados; (iv) aguardo da
recuperação dos direitos creditórios, enlre outros.

5.2. Composição das obrigações com debêntures

Em 3í de dezembro de 2021 o saldo das debêntures está assim
apresentado:

Dqscriçáo !1t12t2021
1" Emissào Série 1

(+) Juíos 1. Emassão Série 1

C) AmoÍtzâção ío Emissão Síe 1

Total

'Í'Emissáo Série 2
Total

(+/-) Outros Custos Debêntures

Total das emissóes

Circulante

Não circulanto

Ano

(3.753)

321
18.846
14 381

16.67?

94.366

15.491

78.E75

2023
2024
2025
2026

3.432

t1.112



Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para o período de 12 de agosto de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

6. Patrimônio líquido

6.1. Capital Social

O capital social subscrito da Travessia & Delta SêcuÍitizadora de Creditos
Mercantis S.4., em 31 de dezembro de 2021, e de Rg 1 (quinhentos reais),
divididos em 500 (quinhentas) agões ordinárias, todas nominativas, sem
valor nominal e sem ações em tesouraria.

Em 12 de agosto de 2021 o capilal social foi totalmente integralizado pelos
seus acionistas no montante de Rg í (quinhentos reais).

6.2. Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5olo do lucro
líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva
legal tem por Íim assegurar a integridade do capital social e somente poderá
ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

5.3. Dividendos propostos

Feitas as necessárias anotações dos lucros líquidos apurados no balanço
anual deduzir-se-ão:

. 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, até atingir 20%
(vinte por cento) do capttal social;

o 25o/o do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art.
2O2 da Lei no 6.404176, para distribuição, como dividendo obrigatório,
aos acionistas;

o O saldo que se verificar após as destinações mencronadas terá a
aplicação que lhe for dada pela Assemblêia Geral, mediante proposição
da Diretoria, observadas as disposições legais.

7. Provisão para contingências
A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 31 de dezembÍo 2021
qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em
sêus assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com ava[ação de
risco de perda provável ou possível de perda.

8. Receitasoperacionais

Em 31 de dezembro de 202'l as Receitas Operacionais estão assim compostas:

p€8c.icâo T:i;l:::;
RemunersÉo Debenlurista
Íotal a7S3
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9. Custos dos serviços prestados

Em 31 de dezembro de 2021 os Custos estão assim compostos:

Oê 12J041202'l
a 3111212021

(3.432)
(15s)

(48)
(18)

t3.6531

Dêscrlcáo
Juros sobre as debênlures
Gestáo de caíleiras
Banco liquidante, escriturador, custo B3
Agenle íiduciáÍio
Íotal

10. Despesas gerais e admanistrativas

No exercício de 31 dezembro de 2021
estão assim compostas:

as despesas gerais e administrativas

Oe 1ZOat2O21
e 31,í

Anúncros e publicaçóes
Assessoria contábil
Auditoria
Outras desp. / Íeceilas adm.
Total íí38)

11. Resultadofinanceiro

No exercicio de 31 dezembro de 2021 as receitas e despesas Íinanceiras estão
assim compostas:

í í.í. Receitas financeiras

peec..áo T;rT:i:::r'
Rendimento de apticações fi narrceiras
Total

í í.2. Despesas financeiras

l82l
(27)
(17)
(10)

(2\

Da 12t08t2021OeacÍiçáo a 31112t2021
Outras despesas Íinancêtaas

Total
\201)

___________l!911

12. Relação com auditores
A empresa de auditoria independente por nos contratada, não realizou nenhum
outro serviço durante o exeÍcício social, alem da auditoria elÍerna.

13. Eventos subsequentes
Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento do exercício
findo em 3í de dezembro de 2021.


