
TRAVESSIA SECURIEZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS IV S.A.

CNPJiME no 31.908.22410001-20

NIRE 35.300.527.321

ATA DA ASSEMBTEIA GERAT ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRILDÉ,2022

1. DATÀ HORA E LooAL: No dia 29 (vinte e nove) de abril de 2022, às 10h00, na sede social

da TRAVESSTA SECURTTIZADORA DE CRÉDTTOS FIÍIAI{CETROS rV S.A. C'Companhaa',),
localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, no 600, conj. ,+4,

sala 18, Itaim Bibi, CEP 04532-001.

2, CONvOCAcÃo E PRESENCA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124,9 40, da

Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada C'Lei das sociêdades por Agões'),

em fuce da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,

conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.

3. PUBLICACÃO: Em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital

social 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 ASes, nos termos do § 4o do referido artigo. As

ópias 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 publicações estão dispensadas por força do artigo 294 da

Lei das Sociedades por Ações, foram colocadas sobre a mesa diretora dos tmbalhos, à disposiÉo

dos acionistas.

4, MESA: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Lucas Bublitr

Machado

5. ORDEH DO DIA:

5.1. Deliberar acerca das seguintes matérias:

(a) do Relatório da Administração, do balanço patrimonial e das demais demonstraÉes

financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes,

relativos ao exercício social encerrado em 3l de dezembro de 2021; e

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

6. DELIBERACóES:



7,

6.1. Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, após exame

e discussão, deliberaram aprovar, sem ressalvas:

(i) o Relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demais demonstra$es

financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes

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

(ii) em iace do resultado apundo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2021, no montante de R$0,00 (zero reais), não destinar valores à constituição de

reserva legal e à reserva de contingências, nem distribuir dividendos

EíICERRAMENTO:

7.1, Nada mais havendo a tratar, foi 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; Secretário: Lucas Bublitz Machado. Acionistas: Travessia

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

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

lavmdo no livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

s Buuif Machado
Pr6idente
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ANEXO I

RELATóRIO DA ADMINISTMçÃO DO PERÍODO

A administração da Travessia Securitizadora de Crájitos Financeiros IV S.A. CcomPanhia')
apresenta o Relatorio da Administração em conjunto com as ano(as demonstrações financeiras e

parecer dos auditores independentes da Companhia, referenGs ao peíodo compreendido entre 01

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

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

1. COÍ|STDERAçõESGERATS

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

enquadrados no aÍtigo 10 da Resolução 2.686 Ccréditos FinancêirosJ; (ii) a emissão e colocação

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

mobiliário compatível com suas atlvidades, respeitados os trâmites a legislação aplicável; (iii) a

realização de negocios e a prestação de serviços relâcionados às operações de securitização de

crálitos supracitadas; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados de deriyativos visando

à cobertura de riscos na sua carteira de cÉditos.

2. CONTEXTOOPERACIONAL

A Companhia foi constituída em 23 de outubro de 2018 por meio de sua Assembleia Geral de

ConstituiÉo.

Em 26 de novembro de 2018, a companhia realizou a sua primeira emissão de debêntures simples,

não conversíveis em açfu, em 2 (duas) séries, sendo a primeira da esçÉcie com garantia real e a

segunda da especie subordinada, no montante total de ate R$ 50.000'000,00 (cinquenta milhões

reais).

3. OUTRASINFORMAçõES

Tendo em vista o seu enquadGmento no artigo 294 da Lei das sociedades por Ações, a companhia

deixa de publicar 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.

A Admanistração



ANEXO II

DE]IONSTRAçõES FIÍ{AÍ{CEIR.AS



G b"k"rtitty

Travessia Securitizadora de
Créditos Financeiros lV S.A.

Dêmonstrações Finenceiras
Em 31 de dezembÍo de 2021
com Relatório dos Auditores lndependentes

FRM/DFúTP
50312022

. li..



G b"k"rtitty
Jra'veàsia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.

Dem[g*pções fi nanceiras

Em 31 de dezembro de 202í .

t'
Relatório dos auditores independenles sobre as demonstrações financciras..:...1....... g

Demonstraçôes fi nanceiras auditadas

Balanços patrimoniais....... .............,........................6
Demonstrações do resultado....... ........................... g
DemonstÍações do resultado abrangente........ ...._....................._.......9
Demonstrações des mutações do patrimônio líquido......_........................................... í O. Demonstrações dos fluxos de caixa ........_............11
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras... ........................12

,:.



G b.k"rtitty
Rua CastÍho. 392 - 40 Andar
Brook|n Sâo Paulo SP

cEP 04568-010
São Paulo'Brasrl
T.+55r15102-2510

ú*u-hlG{llt b-cutl.E

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

Aos! .1,
ÁàmínistraOores e Acionistas da
Travêssia Securitizadora de Créditos Financêiros lV S.A.
São Paulo - SP

Opinião

Exaríinqmis as demonstraçôes financeiras da Travessia securitizadora de créditos
Financeiros lV S.A. ("Companhia,'), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2021, e suas respectivas demonstrações do resunado, do resurtado
abrangente, das mutaçÕes do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor
adicionado para o exercício Íindo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicâtivas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Travessia sêcuritizadoÍa de créditos Financeiras lv s.A. em 31 de dezembro de
202í, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria íoi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seçáo a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pera auditoria das
demonstrações Íinanceiras". somos independentes em relação a companhia, de acordo
com os princípios éticos rêlevantes previstos no código de Etica profissional do
contador e nas normas profissionais emitidas pelo conselho Federar de contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Realização dos direitos creditórios

conforme comentado na Nota Explicativa no 4, os direitos creditórios da carteira de
crédito da companhia são oriundos de contratos de empréstimo, Íinanciamento, cartões
de crédito e créditos diretos ao consumidor celebrados entre o cedente e seus clientes,
no montante de R$ 12.977 mil. Devido à natureza desses direitos creditórios, os valores
quando eÍetivamente realizados poderão ser diferentes dos constantes nas
demonstrações financeiras do exercício findo em 3í de dezembro de 2021. Nossa
opinião não está ressalvada a cerca deste assunto.
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G b"k"rtitty
Responsabilidade da Administração e da governança pelas
demonstrações fi nancei ras

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

Na êlaboraÉo das demonstrações financeiras, a Administraçáo é responsável pêla
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 financêiras, a não ser quê a
Administraçáo pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operaçôes, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras

:"Nossos objetivos são obter segurançâ 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 razoável é um alto nível dê segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as noÍmas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre dêtectam as eventuais distorçôes relevantes existentes. As distorções podem

,,ser decorrentes de fraude ou ero e são consideradas relevantes quando,
jndividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoâvel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações fi nancêiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além 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 para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou reprêsentaçóes falsas
intencionais;
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoÍia apropriados às circunstàncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia;



G b"tertitty
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
fi nanceiras-Continuaçáo

. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizades e a razoabilidade das
e§imativas contábeis e respectivas divulgações êitas pela Administração;

. Concluímos sobre a adequaçâo do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, sê 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

. Ça\ório cle auditorie para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
' ' dúincluir rnodificação em nossa opinião, se as divulgações Íorem inadequadas.

' NôsdàS onclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
'Aãiá àe nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter êm continuidade operacional;

o Avaliamos a apresenlação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstreções

.i , !ngnceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam
" ' as coÍTespondentes transações e os eventos de maneira compatÍvel com o objetivo

de apresentação 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 significativas nos controles internos que
idenüÍicamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Baker Tilly 4PaÉners Auditorcs lndependentes S.S.
cRc 2sP-031.269/0-í
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Baker Tilly 4Partners atua.do como Baker Tilly é membÍo da rede global da Baker Tilly International Ltd., culos membros
sào pessoas j urídica s separadas e il1dependentes
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Aa nota explicátiyas dr Administraçág !ão p€Ítg lnt€gÍanb das demoÍiltr!çôG llnancelras.

17.726

17.726

18.307

Travessia Securitizadora de Gréditos Financeiros lV S.A.

Balanços patrimoniais
em 3í de dezembro de 202'l e 2020

(Valores epressos em milhares de Reais)

AllYo l{otas 31112j2021 31t12j2020

AÍlyo clrúlanta
Caixa e equlyâtentes de caixa

lmpostos a re@peíar

Íotll do ativo clrcuhrío

Aüvo nàd cirEul€nto

Carteira de .Íédilos
Total do atlvo não clrEulanto

Total do ativo

12.977



Pâs8lvo € patrlmônlo llquldo

Paaalvo clrculanta
Oufas obígaçóes

I Tolaldo Frtlvo clÍculânte, ,i.,
PâGalvo nâo clrculrntg

Debêntureg
TotEl do palalvo náo circulântE

Prtrlmônlo llquldo
Capital social
lr(tro acuínulado t j

Íotal do pslllmônlo lÍqqldo
I

r".,,,:.

ot r 3111212021 3111?J2020

rl

Trayessia Securitizadora de Créditos Financeiros tV S.A..,.,11 , i j -
"ir'.,l.,r' ,i,.'. t

Balanços patÍimoniais
em 3í de dezembro de 2021 e 2020

, (ValoÍes oeÍ€ssos em milhares de Reais)

----__----_-_-_------3--,-----_---------_---_1-

5.2

6.'l

13.273

13.273 r8.301

1

-------.---------?--
3

I

Total do paaalvo o patimônio líquido 13.279

Aa notas expllcatlvas da Admlnlatraçáo 8to partg lnirggrantg dag demonstraçôea Íinancoirâa.

18.307
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Travessia Securitizadora de Gréditos Financeiros lV S.A.

Demonsúações do resultado

, 
r ,Çxercícios findos em 3í de dezembro de 2021 e 2020

. i,'r..
. , ) ',i ' '" ' ,vetôres oxprêssos êm mitháres de Reais)

31t1212021 3,11212020

R.cehE OpoÍacioíais
R6cêil,âs dê PróstaÉq de Seívços
Custo dos sêrviços prestados

"'1' 'Lucro bÍuto

Oêapoaa! oparáclonais

Dêspesâ§ gorEis 6 adm inisúeüvas

Despêsas t ibutÉrias

Re!ultâdo opêracional

Recêitás ÍnBncÉiras

Despesas finencêirâs

Retultâdo íinâncâiÍo

(.) R.!ult!.roffia ds. pÍovi3õê. trlbuúri.3

lmposto de Rênd€ ê ContÍibuirÉo Social

Reluhldo do aro,clcio

Rêsultâdo bá8ico por aÉo - Reãis

-____--______---_-_!6_L

(41)

_________--__-----!?-
__________---___-_!191

2.715

(2 s3r) (5.835)

1U

(57)

(4)

123

11.1

11.2

9

-___-----_-_----_-tL13t
l't23)

6

-_--_-----_--____-g_qli
(481)

7

(1)

0,00000 6,00000

As nota3 explicâtlver dâ Admlnlatraçào são paÍe intêgÉntê daa demonstrsçóaa ÍlnancotÉa.
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'-, ',.' ResoIado do exercício

Travessia Securitizadora de Gréditos Financeiros lV S.A.

Demonstraçôos do Íesultado abÍangênte
t''

. r Eàrcícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, .1.... r.
(Valor6 elpíesso8 em milhares de Reais)

31112t2021 31n?,m20

Rgluttado abrangentg do Exerclclo

As notag €xpllcatlvas da admlnlalr.çâo rão plrte lntograntg das demonrtrrçÕe3 flnancglrls
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AtividadÉ ooêllclonais, ,(^
ResultâdoEo êxêrdcio

4ustes pao conctttar o lesultrdo às disponibilidad6
gerríâ! Éht rtividadB operacional!:

Juros sobre as debentúÍes

Juros YcaneiÉ dê recêbívers

OaÉo debêntures

Aumênto/(,ÊC9cao) no ativo:

D[eito8 Írlzávers
lhpostos a rêclperar

A umento,(red ução) no paslvo:
ObrigaÉ€s tÍibutárias

Outras oúig6çõêE

Fluro de caira lquido pÍovenlente dar atividadeÉ opeEclonâia

Das atividado! do íinanciânento

Debentures

Fluxo de çalla rplicado naa aüvidador do Íinanciamontoa

Reduçáo de clixl I equivalentaS de cálxa

CaD€ e êqurvâlentes de cáixâ no iníoo do exercícro

CaiE e equrvalentes de câxa no 6nal do exercíoo

Redução d€ crila e equiyal€ntes de c.irá

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.

Demonstraçóes dos fluxos de caixa

Exercicios findos em 3í de dezembro de 2021 e 2020

(Valorês exp,essôs em milhares de Reais)

3'112n021 31n212020

u2
(1 s53)

(327),

6 302

'1.067

(6 371)

2.515 

.

6.968'
(4)

(5)

3

5â4

(5.543)

4 179

(4.911)

(5.543) (4 91í)

(2791 (732)

576

297

1.308

576

12791 ___---(?3r\_

AB nota3 sxplicltlvas da AdminiltÍEéo rão paíle iírtagrânto d!! dgmonstt-àçõê3 Íinancairaa.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações Íinanceiras
EmôÍde dezembro de 202í e de 2020'6Abres 

expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. Contextooperacional

A Travessie Sêcuritizadora de Créditos Financeiros lV S.A. ("Companhia"),

. foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 23
de outubro de 2018.

O objeto social da Companhia é a aquisição e securitização de creditos oriundos
de operações praticadas por bancos múltiplos, e pelas demais entidades
pertencentes ao seu conglomerado financeiro desde que enquadradas nos termos

. - . do artigo 10 da Resolução do CMN no 2.686/00, (ii) A emissão e a cotocação,
privada ou junto aos mercados Íinanceiro e de capitais, de qualquer tÍtulo ou valor
mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trámites da legislação
e da regulamentação aplicáveis; (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 derivativos visando à

r cobertura de riscos na sua carteira de créditos.

A Companhia foi constituída para adquirir e securitizar créditos financeiros
inadimplentes acima de í80 dias, deconêntes da relação entre o Cêdente (Credz
Administradora de Cartões S.A) e o seus devedores, pessoas fÍsicas titulares de
créditos emitidos pelo Cedente

'''"liga 13 de dezembro de 20í8, a Companhia formalizou um instrumento jurídico
para aquisição destes créditos financeiros, emitindo e integralizando 15.925
(quinze mil, novecentos e vinte e cinco) debêntures, sendo 10.630 (dez mil,
seiscentos e trinta) detÉntures da Série Sênior e 5.295 (cinco mil, duzentos e
noventa e cinco) debêntures da Serie Subordinada, no montante total de

,.,.R$ 15.925 (quinze milhões, novecentos e vinte e cinco mil Reais).

1.1 lmpactos do COVID-1g

Em atendimento ao Oficio Circular SNC/SEP n" 0U2O20 da CVM, a

Companhia analisou e não identificou quaisquer alteraçóes significativas na
operação. Os possíveis impactos econômicos esperados foram
devidamente amenizados com intensificação de cobrança dos recebÍveis,
além de revisão dos cálculos de provisáo para perdas que foram aiustados
para que possam demonstrar os efeitos de inadimplência considerando os
impactos do COVID-19 na elaboração das informações contábeis
intermediárias. Ainda sob os possíveis efeitos da redução ao valor
recuperável nas informações contábeis intermediárias, estes deconem da
perda estimada e inconida por parte do devedor da operaÉo, tendo sua

.., contrapartida direta o valor presente das obrigações com investidores da
securitização.

Assim, no contexto das operações de securitizaÉo, não há riscos de
créditos que possam ser assumidos no âmbito da Companhia e
consequentemente, sobre suas informações contábeis intermediárias.

., af§'!,
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstraçóês financeires

, E1r1Êí4p dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

'1. Contexto operacional--Continuação

1.1 lmpactos do COVID-í g-Continuaçáo

Adminisúação revisou os possíveis impactos e concluiu que não existe

. . ajustes ou considerações a serem realizadas nas informações contábeis

. , l^l-r.,1 findas em 3í de dezembro de 2021.

2. Base de elaboração e apresentação das informações Íinanceiras
e prancipais práticas contábeis adotadas

,2.'1. Autorização

. .i1.,. A autorização para a conclusão e apresentação das demonstrações
financeiras foram aprovadas pela Administraçáo em 28 de abnl de 2022.

2.2. Basê de epresentação

As presentes demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e

. estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislaÉo societária
brasileira, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que
estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade
emitidas pelo lnternational Accounting Board (IASB).

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

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações
financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no

. julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
" i , registrado nas demonstrações financeiras. ltens significativos sujeitos a

, .t,t.' essas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliaçáo dos' 
ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente,
análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de
liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para

' determinação de oúras provisões, inclusive para litígios e riscos.
I t l'

,. ,. i 
, 
, ,,..A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar

em valores significativemente divergentes dos registrados nas
demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa

., periodicamente, não superior a um ano.

As demonstrações Íinanceiras foram preparadas utilizando o custo histórico
como base de valor, exceto pela valotizaúo de certos ativos e passivos
como instrumentos Íinanceiros, os quais são mensurados pelo velor iusto.

',J. ,'.,

13



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros !V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeirâs
Em 3í de dezemúo de 2021 e de 2020
(V4lores expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.3. Apuração do resultado

' As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de
. i',':,( competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados

sobre ativos e passivos indexados.

2.4. lmposto de renda e Contribuição social

A provisão para imposto de renda é constituída com basê no lucro real
(tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional dê 10% e a provisão

. !r^-, para contribuigão social à alíquota de 9%, 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 de caixa

. ,, l_. , Os equivalentes 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 aplicaÉo financeira

| ç, ..." de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando

. tem vencimento de curto pÍazo, como por exemplo, três meses ou menos, a

... contar da data da contratação.

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

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que
. seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia

e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é
reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variações monetárias ou cambiais inconidos. As provisões são registradas

, tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
l/' .

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

i,
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"Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstraçóes financeiras
Em 3í de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

2. ,tBáçg de elaboração e apresentação das informações Íinanceiras
I i, l,etl.rincipais práticas contábeas adotadas-Continuação

2.7. lnetrumentosÍinanceiros

Os instrumentos financeiros são inicialmente Íegistrados ao seu valor justo,
acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja'' pelo valor justo por meio do rêsultado, dos custos de transação que seiam
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou
passivo financeiro. Sua mensuração subsequente ocore 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;
(iii) Valor justo por meio do resultado abrangente.

Ativos e passivos financêiros são compensados e o valor líquido é

i apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de
' ., r-1"'.,, compensar os valores reconhecidos e há a intenÉo de liquidá-los em uma' 

base lÍquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O
direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência,
insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

, r ,r,, 2.7.í. Ativos Íinanceiros men3urados ao valor justo por mêio do
. .l ll- resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a

finalidade ativa e frequente de negociação no curto prazo. Ê

designado pela Companhia, no reconhecimento inicial, como
mensurado ao valor justo por meio do resultado.

2.7.2. lnstrumentos financeiros mantidos até o vencimento

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

2.7.3. Empréstimos e ÍêcêbíYêis

São classiÍicados como empréstimos ê recebíveis os ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
que não são cotados em mercado ativo.

, , 1",, .
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Travtissia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
Notaà explicativâs da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembÍo de 2021 e de 2O2O
(Valores expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de ouúa forma)

2. .-Basg.fle elaboração ê apresentação das inÍormações financeiras
','el1üÍicipais práticas contábeis adotadas-Continuação

2.8. Adoção de noyos pronunciamentos, alteraçôes e interpÍetaçôês de
pronunciamêntos emitidos pêlo IASB ê CPC

A Companhia não adotou antêcipadamente as IFRSS novas e revisadas a

, seguir, já emiüdas e ainda não vigêntes:

Apllcável a poíodo! anuals
Pronuhciàilgrit<i Deocaçao com tntcto em ou após
AJteraÉes à IAS 1 Classificaçáo de Passivos como circulantes ou Não Circulantes. 0110112023
Alteraçôes à IFRS 3 Refeíência à Estrutura Conceilual.
Alteraçôes à IAS 16 lÍrobilizado - RecuEos Antes do Uso Preterdido.
A.lteraÉês à IAS 37 Confatos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato.
Melhorias Anuais ao Alleraçóes à IFRS 1 - AdoÉo lnicial das Normas lntemacionais
Ciclo de IFFSS 2018 de Contabilidade, IFRS 9- Instrum€ntos Financeiros e IFRS'16 -
- 2020 Anendamentos.

01101t2022
01fi1no22
o'1o1t2022

0'101t2022

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

e bancos conla movimerío
Aplicâçóes fi nanceiras (i)
Total

(i) As aplicaçôes financeiras de liquidêz imediata sáo representrdas substancialmente por

aplicâçóes êm fundos dê investimentos e sâo remunêradâs a uma tiaxa m&ia mensãl dê

98,00% do CDI podendo ser resgatadas a qualqueÍ tempo sem prejuízo da remuneraÉo

apropriada.

376
200
576

93
2U
297



'Trâlü§sia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
Not?s eJilicativas de AdministraÉo às demonstrações financeiras
Em.lX,de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos milhares dê Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

4. Recebíveis
,, l
. '' ,9e àcordo com os termos e condições estabelecidos na Escritura, a carteira de

'crédito e constituída para a aquisição de direitos creditórios inadimplidos, com' r.lattesos superiores a 180 dias, decorrêntes da relaÉo entre o Cedente e os seus
"*êvedores.

a) Descrição das caÍacterísücas dos direitos creditórios

. ''Os direitos creditórios da carteira de crédito da Companhia são oriundos de. contratos de empréstimo, Íinanciamento, cartões de crédito e créditos diretos
ao consumidor celebrados entre o Cedente e seus cliêntês.

b) Critérios de elegibilidade e condiçôes de ce$são

Nos termos de estruturação da carteira de créditos cedidos Íicou deÍinido que' 
somente poderiam ser cedidos a emissora os direitos sobre os créditos que

atendam cumulativamente às seguintes condições:

(i) Os Devedores dever ser pessoas físicas titulares de cartões de crédito

emitidos pelo Cedente;

. (ii) Os Direitos de Crédito deverão estar vencidos e não pagos há mais de

. . . ,,, 
180 (cento e oitenta dias).

c) Trarcíerência dos riscos e benefícios dê propriedadê dos direito§
creditórios

Os direitos creditórios são adquiridos pela Companhia sem coobrigação do

Cedente, de acordo com o Contrato de Cessão.

d) Composição dos rêcebíveis

Em 31 de dezembÍo de 2021 e 2020 o saldo a seguir representa:

OqE,çnéo 3111212021 31l1U2O2l:.0 . ..
Satoo ÃnGAor 17 726 10.323
Direitos Creditórios
C) Custos
C) Recebimentos
(+) Juros
Torâl (0

(812) (ss4
(4.030) (478)

93 438
12.gtt 17.7É

(i) As parcelas do ativo náo circulante têm seus vencimentos em 2023, dos créditos

com acordos para recebimento.

.r. e) Perdas Estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa

' A provisão para crédito de liquidaÉo duvidosa a serem constituÍdos segue a

ResoluÉo do CMN n" 2.682/99, que define e estabelecê os critérios de

classificâção dos créditos da operação em virtude do entendimento da

Administração de trataÊse de um expediente prático extremamente aderentê a

, operações de crédito, aceito para Íim de estabelecimento das peÍdas
, . ,,r.r,,1 esperadas de acordo com o CPC 48, de que a Companhia possua bases
' ' próprias para a determinação do comportamento de sua carteira de cÍédito.
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5.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
NolCÂ.explicativas da Administração às demonstraçÕes financeiras
Em 3í de dezemúo de 2021 e de 2020
(Valores expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

4. Recebíveis-Continuação

, ,e) Perdas Estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa-Continuação

i ,l.Iiãvaliação da necessidade de alterações na PECLD é realizada mensalmente.)
Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2O2O nâo identificamos
necessidade de constituição de PECLD.

a) Provisão para dação em Pagamento

A provisão para Daçáo em Pagamento foi constituída com base em evento
Íuturo de daÉo de todo o produto adicional da securitizadora para os
investidores. O cálculo é composto pelo ativo total da companhia (caixa
existente para a proteção dos investidores, fundo de reserva e cârteira liquida),
e pelos valores líquidos das debentures existentes nesta transação.

'Debêntures

De acordo com a Escrituração das Debêntures, a administração da Companhia
visa captar recursos no montante de 50.000 (cinquenta milhões de reais) com a
intêgralização de 50.000 (cinquenta mil) debêntures, observado o disposto na

. ,Escritura a respeito da possibilidade de distribuição parcial, sendo:

a) A 1a Série (Sênior) será composta por 33.350 (trinta e três mil, trezentos e
cinquenta) debêntures Dl;

b) A 2a Série (Subordinada) será composta por 16.650 (dezesseis mil,
seiscentos e cinquenta) debêntures Dl.

' 'A Companhia integralizou até o fechamento deste relatório 10.630 debêntures da
ía Série e 5.295 debêntures da 2a série, seguindo a possibilidade de distribuição
parcial dessa emissão.

5.í. lntegralização das debênturês

Em í 3 dezembro de 2018, a Companhia fez a primeira emissão de
debêntures no total de 50.000 (cinquenta mil) quantidades no Preço Unitário
(PU) de R$ í.000.

Na mesma data de emissão das debêntures foi integralizado o montante de
10.630 (dez mil, seiscentos e trintia) quantidade das debêntures da í'Série,
totalizando R$ 10.630 (dez milhões seiscentos e trinta mil Reais), e 5.295
(cinco mil duzentos e noventa e cinco) quantidades das debentures da 2â

série, totalizando R$ 5.295 (cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil
Reais), para aquisição de créditos Íinanceiros oriundos de operaçóes de
cartão de crédito do Cedente.

It, ,. I l'.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstraçóês financêiras
Em 31 de dezembrc de 2021 e de 2020
(Valores expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

5. Debêntures-Continuação

5.1. lntegralkação das debêntures-ContinuaÉo

a) Remunêração

A 1" Série de Debêntures possui juros remuneratórios correspondentes
a 100o/o da Taxa Dl, acrescida de sobretaxa de 5,5% ao ano. O
cronograma de pagamentos é dividido em liquidação de juros e
amortização do principal no vencimento.

.- A2'Série de Debêntures possui juros remuneratórios correspondentes' a lOOo/o da Taxa Dl, acrescida de sobretaxa de 7,0o/o ao ano. O
cronograma de pagamentos é dividido em liquidaÉo de juros e
amortização do principal no vencimento. , t' ''t 

a,. É
A partir do í3o (decimo terceiro) mês contado da Data Oe Eilrissao
(inclusive), os Recursos Remanescentes serão destinados
integralmente para amortização antecipada obrigatória das Débêntures
e, após o resgate integÍal das Debêntures da PÍimeira SéÍie, para a
amortizaçáo antecipada obrigatória das Deb,êntures.da §qguqdal§érie. , '

b) Risco dê crédito

Os direitos creditórios a serem adquiridos poderáo náo ser performados,

o que poderá acarretar na insuÍiciência da Garantia quanto ao
pagamento integral das detÉntures.

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

c) Perdas êstimedes para crédito de liquidação duvidosa

Quando da aquisiçáo dos direitos creditórios, a administraÉo da

Companhia irá efetuar as provisões de crédito de liquidação duvidosa

em montantes que estimem sua realização.

t.

, 
, 

'^: 

l

.t
t,t 

;ti.
;Ü

.;,' tJ' d),' Dação em Pagamento
' 'tJi t'""
. ' ,'i Na hipótese de não realização dos direitos creditórios adquiridos pela

Securitizadora a cada uma das séries de debêntures, o agente ' I
Íiduciário (Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) ''
dêverá convocar assembleia geral de debenturistas para comunicação
de tal evento e aprovação de plano de açáo a ser executado pela

' " , , Securitizadora, que poderá incluir entre outras medidas (i) Cobrança

. É 1 t.e . judicial ou extrajudicial dos direitos creditórios; (ii) Alienação da carteira
de direitos crêditórios; (iii) Resgate das debêntures mediante daÉo em
pagamento aos debenturistas da proporção dos seus créditos, dos

respectivos direitos creditórios não realizados; (iv) Aguardo da
recuperaÉo dos direitos creditórios, entre outros.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros !V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações Íinanceiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Vêlore§ expÍêssos milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

5.'''Dêbêntures-Continuação

t'

To(al (ii)

6.6ir2

6S1

6.2. Composição das obrigações com debêntures

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o saldo das debêntures está assim
apresentado:

1" Emissão de debêntuíes -Sênior
(+) Juros 1'Emiesáo de debêntures -Sênior
C) Amortizaçâo 1' Emissáo de debêrÍures -Sênior

I Subtotâl

Saldo Antoriol
í' Emissáo de debêntures - SuboÍdinada
(+) Juros 1' Embsáo de debêntuÍes - Subordinada
C) AmoÍizaçáo 1' Emi8sâo de debér ures - Subordinãdâ
Subtotâl

I Outr8s obrigaÉes com debéntures (i)

',si
(4.072) (4.911)

- 3.92í

466

6.oi.o

601

í

(D

(iD

7.412 7.739

13.273 ít.30í

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo refere-se a prêmios a pagar com
debenturistas de R$7.412 (R$7.739 em 2020) e corresponde ao
resultado acumulado da operaÉo até a prêsente data, os quais serão
pagos aos debenturistas ao término da operação.

As parcêlas do passivo nào circulânte êm seus vencimentos em 2023.

', '' ,J,

t

6. Patrimônio liquido

6.í. Capital social

O câpital social subscrito da Travessia Securitizadora de Creditos
Financeiros lV S.4., em 31 de dezembro de 2O21 e de 2020, é de R$ 1

(quinhentos reais), divididos em 500 (quinhentas) açôes ordinárias, todas
nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

6.2. Reserva legal

A reserva legal é constituÍda anualmente como destinaÇão de 5% do lucro
líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capitalsocial. A reserva
legal tem porÍim assegurar a integridade do capital social e somente poderá

seÍ utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
Nôtas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezemúo de 2O2'l e de 2020
(V?lores expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Patrimôniolíquido-Continuaçáo

. 6.3. Dividendos propostos

Feitas as necessárias anotações dos lucros líquidos apurados no balanço

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

. 25o/o do lucro líquido ajustado, em conÍormidade com o disposto no art.' 202 da Lei no 6.4Un6, para distribuição, como dividendo obrigatório,
aos acionistas;

. O saldo que se verificar após as destinaçóes mencionadas terá a
aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposição

da Diretoria, observadas as disposições legais.

7. Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 31 de dezembro de 2021
e de 2020 qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com
base em seus assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com
avaliação de risco de perda provável ou possível de perda.

'8."uReceitas de prestação de serviços

Em 31 de dezembÍo de 2021, o saldo Íeferente a receita de prestação de serviços
está assim composto:

Recêitas DiGitos Creditórios
Ágio sobÍe debentures

lr I , ..
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
"NohsJÊxplicâtivas da Administração às demonstragões financeiras
Em 3í de dezembro de 2021 e de 2O2O
(Valores expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de ouúa forma)

9. Custos gerais

. ,,No. 
período de 3í dezembro de 2021 e de 2020 e de os custos dos serviços. I prêstados estão assim compostos:

t;W 3iham2i r1r1z!2om
JuÍos sobre as debêntures (U2) (1.067)
RemuneraÉo das debentuÍes (a)
Cobrança de Carieira
Custo dos Seíviços Prestados

, G€Btào de Carteiras

- , L €scÍttuÍaçáo de debêntures
Agente Fkiuc.iá.io
Agenle de Uquidaçáo
Tariía Banco Lquidante
Taxa de Registro
Custo CETIP
Íotrl

(a) Vidê nota 5.2.

(437) (2.515)
(233) (1.289)
(812) (556)
(112) (352)
(33) (111

- (1e)
(12

(11)
(e)

(17)
(3)

(3)

(2.5rrí) (5.8351

í0. Despesas gerais e administrativas

ABsessoria conlábil
Consultoíia e auditoria
Honorários MvocêtÍcios

,,1t,,, Receitas e despesas Íinanceiras

í í.2. Despesas financeiras

Oglcrlção

No período de 31 de dezembro de 2021 e de 2020 as despesas gerais e
administrativas estão assim compostas:

No período de 31 de dezembro de 2021, as receitas e despesas financeiras estão
assim compostas:

í í.í. Rêceites financeiras

OoEcíçáo

Rendimento de aplicações
Tot l

vt1a2021 31t1212020

Despesas bancárias
Total

(132) (4E71

(í32) (484
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros lV S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Vabres expressos milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

'. i.lt

. l2rtrlg»trumentos financeiros

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos
os regisúados em contas patrimoniais. A administração desses riscos é realizada

. ! por meio de definição de estratégias conservadoras, visando segurança,
rentabilidade e liquidez:

12.1. ValoÍvaçào dos instrumêntos financeiro§

Os instrumentos financeiros ativos em 31 de dezembro 2021 são descritos
a seguir:

o Caixa e equivalentes de caixa (Nota Explicativa no 3): O valor de
mercado desses ativos não difere dos valores aprêsentados nas
demonstrações Íinanceiras.

A Companhia não efetuou aplicações de caráter espêculativo, em' derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.

íat{netação com auditores

A Empresa de auditoria independente por nos contÍatada, não realizou nenhum
outro serviço durante o exercício social, além da auditoria elÍema.

14. Eventos subsequentes
'i

"' ' Nqo ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento do exercício
.,,\ ,. : , .' 

' ;r,ÍFdo em 31 de dezembro de2)21.

1 , ,r .rrlr*...

r r, l['
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