
TRÂVESSIA SECURTTIZADORA DE CRÉDITOS FIT{AT{CEIROS V S.A.

CNPJ/ME no 32.023.336/0001-66

NIRE 35.300.528.085

ATA DA ASSEI.IBIEIA GERAL ORDIilÁRIA
REAUZADA EM 29 DE ABRILDÊ,2O2z

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

da TRAVESSTA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FIÍIA]{CEIROS V S.A. Ccompanhial,
localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, no 600, conj. r+4,

sala 19, Itaim Bibi, CEP 04532-001.

2, CoilvOCACÃo E PRESEI{CA: Dispensada a conrocação nos termos do artigo 124, E 40' da

Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada CLei das sociedades poÍ Açõês1,

em Íace da presença dos acionistas representando a totalidade do côpital social da Companhia,

conforme assinaturas lançadas no livro de presençá de acionistas.

3. PUEUCA§Ã9: Em virtude da presença dos acionistas repÍ€sentando a totalidade do capital

social da companhia, fica sanada a Êlta de publícação 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 Relatorio da Mministração e das Demonstrades Financeiras da Companhia

relativas ao o<ercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que integram o Anexo II e

Anexo III à pre§ente ata, respectivamente, cujas publica$es estão dispensadas por força do artigo

294 da Lei das sociedades por Ases, foram colocadas sobre a mesa diretora dos trabalhos, à

disposiÉo dos acionistas.

4. HESA: Presidente: Vinicius Bernardes Basile silveirô stopa; secretário: Lucas Bublitz

Machado.

s. @u_po_E:
5.1, Deliberar acerca das seguintes matérias:

(i) do Relatorio da Administração, do balanço patrímonial e das demais demonstraFes

financêiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes,

relativos ao o(ercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e

(ii) da destinação do lucro líquido do o<ercício e a forma de distribuição de dividendos;

6. DELIBERACóES:

6.1. Os acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, apos exame

e discussão, deliberaram aprovar, sem ressalvas:



o Relatorio da Administra6o, o balanço patrimonial e as demais êmonsüa6es
financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes

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

em em Íace do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2021, no montante de R$72.886,55 (setenta e doís mil, oitocentos e oitenta e sêis

reais e cinquenta e cinco centavos), destinar (a) R$ 163,a0 (cento e sessenta e três

reais e quarenta centavos) à constituição ê resenra legal nos termos do artigo 193

da Lei das Sociedades por A@es; (b) o montante de R$ 59.618,57 (sessenta e nove

mil, seiscentos e dezoito reais e cinquênta e sete centavos) foram absorvidos em

raáo de prejuízos acumulados de anos anteriores; e c) R$ 3.104,58 (três mil, cento

e quatro reais e cinquenta e oito centa\os) à reserva de lucros acumulados.

EllCERRAlrlElfTo:

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

Bemardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Lucas Bublitr Machado. Acionistas: Travessia

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

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

lavrado no livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

tt I l(l
vinicius dêinardé BasiÉ silÉira stopa

(.)

(ii)

7.

b Bublatz iladrado
hesidente
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ANEXO I

R.EUTóRIO DA AD]IIII{ISTRAçÃO DO PERÍODO

A administração da Travessia Securitizadora de Crájitos Financeiros V S.A. C'Companhia')
apresenta o Relatório da Mministração em conjunto com as ane)Gs demonstra@ financeins 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 demonstrades financeiras da Companhia e respecti\ras Notas Explicati\ras.

1. COI{STDERAçóE566pAIS

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

enquadrztdos no artigo 10 da Resoluço 2.686 CcÉditos Flnancêlro§J; (ii) a emissão e colocaéo

privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de credÍto ou rnlor mobiliário

compaÚvel com suas atividaês, respeitados os Úâmites a legislação apliével; (iii) a realização de

negocios e a prestação de seÍviços relacionados às operaÉes de securitização de crájitos

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

cohrtura de riscos na sua carteira de crfuitos.

2. CONTEXTOOPERACIONAL

A Companhía foi constituída em 05 de novembro de 2018, por meio de sua Assembleia Geral de

Constituição.

Em 30 de novembK, de 2018, a companhia realizou a sua primeira emissão de debêntures simples,

não conversíveis em ações, da estÉcie com garantia real, em séÍie única, no \ralor total de

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Em 23 de novembro de 2019, a companhia realizou a sua segunda emissão de deb,êntures simples,

não conversíveis em aç§65, da estÉcie com gaÉntia real, em duas séries, no montante total de

R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).

3. OUTRASTilFORHAçõES

Tendo em vista o seu enquadEmento no artigo 294 da Lei das sociedades por A$es, a companhia

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

relatório, a ópia das demonstra6es financeiras e o parecer dos auditores independentes, bem

como demais documentos pertinentes.

A Administração
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

Aos
Administradores e Acionistas da
Travessia Sêcuritizadora de Créditos Financeiros V S.A.
São Paulo - SP

Opinião
Examinamos as demonsúações financeiras da Travessia Securitizadora de Créditos
Financeiros V S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31

de dezembro de 2021, e suas respeclivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, assim como o Íesumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.4., em 31 de dezembro de
2021, o desempenho dê suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício Íindo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a Companhia, de acordo
com os princípios eticos relevantes previstos no Código de Etica 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 para
fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Direitos ciêditorios a recêbêr

Conforme mencionado na Nota Explicativa no 4, os direitos creditórios da carteira de
crédito da companhia são oriundos das cédulas de crédito Bancário (ccB) transferidos
para a Companhia por meio do Contrato de Sub-rogação com agente bancário, de forma
que o fluxo de pegamento dos Créditos Financeiros (CCBs). Devido à netureza desses
direitos creditórios, os valores quando efetivamente realizados poderão ser diferentes
dos estimados em 3í de dezembro de 2021, podendo impactar sua curva de
amortização. Nossa opiniáo não está ressalvada em funÇão desse assunto



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

A Administração é responsável pela elaboraÉo e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela delerminou como necessários para permitir a
elaboração de demonstraÇões Íinanceiras livres de distorção relevante,
independentemente se câusada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações Íinanceiras, 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 cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternaliva realista para evitar o encerramento das operaÇóes.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras

Nossos obietivos são obter segurança razoável de que as demonstÍações 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 de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria Íealizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relêvantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de Íraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações fi nanceiras.

Como partê da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo proltssional ao
longo da auditoria. Além disso:

o ldentificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstraÇões
financeiras, independentemente se causada por Íraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoÍia para
planejarmos procedimentos de auditoria apÍopriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opiniáo sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia;



G b"k"rti[y
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstraçôes
f i nancei ras-Continuação

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relaÇão a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em Íelação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatóÍio de auditoÍia para as respectivas divulgações nas demonstraçóes financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgaçóes forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas ate a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições Íuturas podem levar a
Companhia a não mâis se manter em continuidade operacional;
Avaliamos a apresentação gêral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam
as correspondentes tÍansações 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 planejâdo, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, rnclusive as eventuais deficiências signiÍicativas nos controles internos que
identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

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

-il

212.827tO-O

Baker Trlly 4 Partners atuando como Baker Trlly é membro da rede global da Baker Trlly nternational Ltd., cllos membros
são pessoas luÍídrcas separadas e tndependentes
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de2O21 e2020

(Valores expÍessos em milhares de Reais)

Alivo

Ativo clÍculanto

Caúa e equivalentes de caúa

Carteira de Créditos

lmpostos a recuperar

Outros Atrvos

Total do .tlvo clrculante

AtlYo não clrculantg

Carteira de CÍéditos

Total do allvo não clrculanüe

Total do allvo

t{ota9 31t12t2021 71h212020

3

4. b)

29

5.281

7

85

295

7 003

5

í50

5.102 7.453

4. b) 6.015

6.015 6 343

11.417 13.796

Aa notas explicâtivãg da Adminigtração são pârle lntggÍant€ das dgmonstÍaçõqs Íinancelrâg.



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

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

(Valores epíessos em milhares de Reais)

Passlvo e patrlmônio llquldo

Passlvo clrculants

Fomecedores

Obngaçóes tributárias

PaÍles relacionadas

DebênluÍe9

Outras obrigaÉes

Total do p.gglvo clrculante

Pasglvo nào circulantg

Debênlures

Tolâl do prlrlvo náo circulanto

Patrlmônlo líquldo

Capitalsocial

LucroE (PrejuÍzos) acumulados

Total do pâtdmôrlo liqutdo

Total do p.sglvo I patrlmônlo llquido

Notaa 3111212021 3u,t?/2020

5

6.4

85

3.398

67

205

20

5.091

543

5.859

6.3 7.859

7.859 8.006

.1_ ______-___-___-___12_o).
4 (69)

11.417 í3796

As notaa gxpllcâtlvas da Admlnl8tração sáo pôrto lnt€grant€ das domonstráçóês linancolraa.

7.1



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

Demonstrações do resultado para os

Exercícios Ílndos em 3í de dezembro de 2021 e de 2020

(ValoÍês êxpregsos em milhaÍes de Reais)

31t12t2021 31t1ü2020

Recêilá Opêracionais

Custo dos servigos prestádos

Píqutzo bnno

DaaF!áa oportclonâla

De3p€sâs g€íais e âdminrsffivas

Dêspêsás TnbutárÊs

Out_as rec€nas (d€spesás) Opêracioírâis

Roaultado opel.clonâl

Rêcêit$ Íinânceiras

Oêspêsas finâncairâs

Reaultado ffnancêiÍo

(=) Rolultldo Ente. dâs pÍoüsõês tibutáías

lmposto de Renda 6 Contribuição Social

Lucro (Pr€luho) do êxerEício

Rêsultâdo bá3rcô poÍ aÉo . Reais

s

10

3.943

(3.s92)

351

2 643

12.so2)

141

(2u)
(45)

2l

(182)

(8)

Í5
(258) 1175)

12.1

12.2 (10)

(35)

5

(4)

(6)

(34)

(1s)

(34)

0,14400 -0,06800

AB notaa expllcatlv,áa da Âdmlnlatrrçro aáo pâÉe integonte das dêmonltraçôoa ffnancotrs3.



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

Demonstraçõês do resultado abrangente para os

Exercícios findos em 3í de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

31t1212021 3111212020

Lucro (Prejuízo) do exercicio

Outros rêsultados abrangentes

Resultado abrangonts do peíodo

72 (34)

72 (34)

As notgs explicâtivas da Adminlstração são parte int€grantg das dgmonstraçóss financêirôs.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os

Exercícios Íindos em 3í de dezembro de 2O21 e de 2020

(Velores e&res.os em mrlhares de Reers)

31AAm2l 31t12J20m

Atividadêr opeEcloíala
Lucro (Prejuízo) do exeÍcioo

Austês paÉ conclliaro r€rullEdo àa dlapohlbllldadêa
gêrâd.r polaa aüvldadoa operaclonâ16:

Juros soble a carleira de cÍédilos

Juros sobre as debénlures

Dação debêntures

Prémio dâs debêntures

Aumênto/(reduçào) no âtlvo:
Direitos realizáveis

lmposlos a rccuperãÍ

Despesâs antecipadas

Aum€ o/{roduçáo) no pôôalvo:

ObÍigaÇóes lnbulánas

Fomecedores

Partes relaoonadas

Out-as oMgaÉes

Fluro do côlra llquido provênlente dâ! / (splicâdo n6s) âüvldedÉ opôrácionâis

Oas ,Uvldados do Ílnânclanêntc
Debenlur€s

Fluro de câlxâ pÍovênisnte dal / (8pllcâdo m!) Eüvldaaba dê ffnânclamentG

Reduçao ds câlxa e equlv6lent€a d€ côlx!

Caixâ e equrvalenles cle car)€ fto inioo do exercioo

Caixa e equrvalentes dg cáixâ no fnâl c,o exeícl'oo

Redução (b câlxâ o oqulvâlentê3 de câlxa

(5.2s8)

_e99. _@).

(3.388)

3.379

(s5s)

79

5.438

l2l
65

5

(120)

(20)

79

(34)

(1 895)

2 270

(748)

626

(5)

(1s0)

(1)

205

(1s)

(4 999)

5.032

(5.298)

14.746),

3.266

295

29

1.n5
295

(266) (1.480)

Aa notá3 €xpllcâtlvu dE AdminlBtraçáo 8áo parte lntegrante daa dêmonsrreçõe6 finenceira!.



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de ouÍa forma)

1. Contextooperacional

A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A. ("Companhia"), foi
constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, Íealizada no dia 05 de
novembro de 2018.

O objeto social da Companhia é a aquisição e securitização de créditos oriundos
de operaçôes praticadas por bancos múltiplos, e pelas demais entidades
pertencenles ao seu conglomerado Íinanceiro desde que enquadradas nos termos
do artigo 1o da RêsoluÉo do CMN no 2.686/00, (ii) a emissão e a colocação,
privada ou junto aos mercados financeiro ê de capitais, de qualquer título ou valor
mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da legislação
e da regulamentação aplicáveis; (iii) a realização de negócios e a prestação de
serviços relacionados às operagões de sêcuritização de creditos supracitadas; e
(iv) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à
cobertura de riscos na sua carteira de creditos,

í.1. lmpactos do COVID-í9

Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP n" 0212020 da CVM, a
Companhia analisou e náo 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 efeitos de inadimplência considerando os
impactos do COVID-19 na elaboraçáo das informações contábeis
intermediárias. Ainda sob os possíveis efeitos da reduçáo ao valor
recuperável nas informações contábeis intermediárias, estes decorÍem da
perda estimada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua
contrapartida direta o valor presente das obrigações com investidores da
securitização.

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

A Admlnistração revisou os possíveis impactos e concluiu que não existe
ajustes ou considerações a serem realizadas nas informações contábeis
findas em 31 de dezembro de 2021.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 3í de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.1. Autorização

A autorização para a conclusão e apresentação das demonstrações
financeiras foram aprovadas pela Administração em 25 de abÍil de 2022.

2.2. Base de apresentação

As presentes demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e
estão sendo aprêsentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil quê compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(cPC).

As demonstrações coniábeis são apresenladas em valores expressos em
milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia

As estimativas contábêis envolvidas na preparação das demonstrações
flnanceiras foram baseadas em fatores objetivos e subjelivos, com base no
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstrações financeiras. ltens significativos sujeitos a
êssas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliação dos
ativos financeiros pelo valorjusto 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 outras provisões, inclusive para litígios e riscos.

A liquidaçáo das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores signiÍicativamente divergentes dos registrados nas
demonstraÇões financelras devido ao tratamento probabilÍstico inerente ao
processo de estimativa. A Companhia Íevisa suas estimativas e premissa
pêriodicamente, não superior a um ano.

As demonsirações Íinanceiras foram preparadas utilizando o custo histórico
como base de valoÍ, exceto pela valorização de certos ativos e passivos
como instrumentos Íinanceiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

2.3. Apuração do Íesultado

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de
competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados
sobre ativos e passivos indexados.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 3Í de dezembÍo de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.4. lmposto de renda e Contribuição social

A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real
(tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão
para contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor. A
Companhia não constituiu créditos kibutários, estes serão rêconhêcidos
somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua
Íealizaçâo.

2.5. Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a Íinalidade de atender a

compromissos de caixa de curto prazo, ê não para investimento ou outros
fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira
de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando
sujeita a um insigniÍicante risco de mudança de valor- Por conseguinte, um
investimento, normalmente, se qualiÍica cdmo equivalente de caixa quando

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

contar da data da contratação.

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

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus
benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da Companhia e seu
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é

rêconhêcido 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 conespondentes encargos e das
variações monetárias ou cambiais inconidos. As provisões sâo rêgistradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua
realização ou liquidaçáo é provável que ocorra nos próximos 12 meses.
Caso contrário, são demonstrados como nâo circulantes.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administragão às demonstrações financeiras
Em 3í de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.7. lnstrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valoÍ justo,
acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja
pelo valoÍ 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 ocorÍe a cada data de
balanço de acordo com a classificação dos instrumentos Íinanceiros nas
seguintes categorias:

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

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 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
direito legal náo 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 contrapaÍte.

2.7.í. Ativos Íinanceiros mênsurados ao valor justo por meio do
resultâdo

Os ativos Íinanceiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a
finalidade ativa e frequente de negociaçáo no curto Wazo. É

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

2.7.2. lnstrumentos financêiros mantidos até o vencimento

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

2.7.3. EmpÍéstimos e rêcêbíveis

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 Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembrc de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhaÍes de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.8. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações 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 psíodos anuâis
ou

Alterações à
Alteraçõês à IFRS 3
Alterações à IAS 16
AlteÍaÉes à IAS 37
Melhorias Anuais ao
Ciclo de IFRSS 20í8
- 2020

01to1t2023
01t01t2022
01n1t2022
01t01t2022

o'v01t2022

de Passivos como
ReÍerência à Estrulura Conceitual.
lmobilizado - Recuísos Antes do Uso Pretendido.
Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Conirato.
Altêrâções à IFRS í - Adoção lnicial das Normas lntemacionais
de Conlabilidade, IFRS I - lnstrumentos Financeiros e IFRS í6 -

Anendamenlos.

3.

A Administração está avaliando potenciais impactos e, nêste momento, náo
se espêra que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto
relevante sobre as informações financeiras da Companhia em períodos
futuros.

Gaixa e equivalentes de caixa
3'112t2020

conla coírente
Aplicações fnanceiras de liquidez imediata (a)
Total

(a) As aplicaçoes financeiras dê liquidez imediata sáo representadas substanciâlmente por

aplicáÇôes em fundos de investimentos e sáo remuneradas â uma taxa média mênsal de

97,50% do CDI podendo sêr resgatadas a qualquer tempo sem pÍejuízo da remuneraÉo
apropriada.

1

294
295

,|

28
29
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financêiras
Em 3í de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou
beneÍícios

a) Descrição dos direitos creditórios adquiridos

Os direitos creditórios da carteira de crédito da Companhia são oriundos das
Cédulas de Credito Bancário (CCB) ÍansÍeridos para a Companhia por meio
do Contrato de Sub-rogação com agente bancário, de forma que o fluxo de
pagamento dos Créditos Financeiros (CCBs), serão lastro para o pagamento
aos Debenturistas.

b) Composição dos recebíveis

Em 3í de dezembro de 2021 e 2020 o saldo a seguir representa:

Juros
Recebimentos
Total

Clrculanto

Náo Clrculaots

As parcelas do ativo não
seguem:

Ano

3111212021 t1t1 20m

7.003

circulante têm seus vencimentos, conforme

l3.3il6 12076
í.8963.388

5.438) 626
íí.296 13.346

2023
2021

3.596
2.419
6.0í5

c) Aval

Os direitos creditórios contam com o aval na forma de garantia Íidejussória
de Luis Pires Castanho Marsaioli, sob CPF no 205.378.238-24, Cristiano
Petrus Melles, sob CF no 032.236.516-32, Sociedade Grant Vivant, sob CNPJ
no 09.5í 5.562/001-42, Pobre Juan Restaurante Grill Ltda., sob CNPJ
n" 06.276.203/0001-91 e suas Íiliais, PJ PB Restaurante Grill Ltda., sob CNPJ
n" 19.248.26010001-09, Pobre Luis Restaurante Grill Ltda., sob CNPJ
no í 3.127.098/0001-94, Restaurante e Grill Vâlgol Ltda., sob CNPJ
no 15.069.120/0001-12, Mirador PJ Restaurante Grill Ltda., sob CNPJ
no 16.745.934/000 í -92, Manob Restaurante Grill Nordeste Ltda., sob CNPJ
no í 5.607.70210001-05, Restaurante e Bar Melfer, sob CNPJ
n" 15.544,867/000í -85 e Restaurante e Bar Melfer 2, sob CNPJ
no 15.544.867/0002-66, que são responsáveis de forma solidária pelo

adimplemento integral das obrigações garantidas, nos termos dos artigos 818
e 826 do Código Civil Brasileiro, renunciando desde já aos benefícios de
ordem previstos no artigo 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro ("Fiança").
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da AdministraÉo às demonstrações Íinanceiras
Em 31 de dezembrc de 2021 ê de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

d) Cessão Íiduciária dos recebíveis

Os direitos creditórios contam também com cessão fiduciária de outros
recebíveis da cedente para a emissora desde o início da operação. Até o
exercício findo em 31 de dezembro de 2O2O não houve qualquer evento de
pré-pagamento.

e) Regime fiduciário

Não há regime fiduciário em securitizações financeiras. A Escritura dê
Emissão de Debêntures rege o condicionamento do pagamento das
Debêntures em relação a performance dos Créditos que foram cedidos para
operação.

f) Procedimentos de cobrança dos direitos creditórios inadimplidos
incluindo a execução de garantias e custos envolvidos

Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não houve inadimplência,
portanto não houve cobrança de direitos crêditórios inadimplidos ou
quaisquer execuções de garantias.

S) Eventos de pré-pagamento ocorridos durante o exercício e o impacto
sobre o resultado e a rentabilidade do6 investidores

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

h) lnformaçóes sobre a aquisição substancial ou não dos riscos e
benêfícios da caÉeira

lncluindo, a metodologia adotada pela emissora para a deÍinição dessa
avaliação, os valores dos direitos creditórios adquiridos com ou sem retênÉo
substancial de riscos e, para os direitos creditórios adquiridos sem retenção
substancial de riscos, a segregação dos valores por entidade que rêteve
substancialmente os riscos e benefícios.

. Operaçóes com aquisição substancial de riscos e beneficios: São
aquelas em que a operaçáo 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 vendàlo pelo
valor justo, 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 dê revenda pelo valorjusto no momento da revenda.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 3í de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

4. Direitos creditórios sem aguisição substancial de riscos e /ou
benef ícios-Continuação

h) lnfoÍmaçõês sobre a aquisição substancial ou não dos riscos e
benefícios da carteira--Continuação

. OperaÇões sem aquisição substancial de riscos e benefícios: São
aquelas em que a operação não adquire substancialmente todos os
riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da
operação e que, como consequência, não ensejam a baixa do direito
creditório nos registros contábeis do cedente.

Cessão de direito creditório em conjunto com compromisso de revenda do
mesmo ativo a preço fixo ou preço de compra adicionado de qualquer
rendimento.

i) Provisão para dação em pagamênto

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

5. Partes relacionadas

5.í. Transaçôês com partes relacionadas

Total 20

Montante referente às operações de mútuo com empresa ligada para

operações usuais de acordo com a avaliação da Administração.

5.2. Remuneração do pessoal-châve da administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no
exercício de 31 de dezembÍo de 2021.

Debêntures

6.í. Condições da êscratura

De acordo com a Escrituraçáo das Debêntures, a administraçáo da
Companhia visa captar recursos no montante de 16.000.000,00 (dezesseis

milhóes de Reais) com a integralização de 16.000 (dezesseis mil)
Debêntures, observado o disposto na Escritura a respeito da possibilidade

de distribuição parcial, sendo:

a) A 1" Série será composta por 12.000 (doze mil) Debêntures;
b) A 2" Série será composta por 4-000 (quatro mil) Debêntures.

b.

20
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Travessia Securiüzadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financêiras
Em 3í de dezemúo de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Debêntures-Continuação

6.2. lntegralização da 2â série de debêntures

Em 23 novembro de 20í 9, a Companhia emiliu a primeira emissão de
debêntures no total de 16.000 (dezesseis mil e cento e cinquenta)
quantidades no Preço Unitário (PU) de R$ 1 (mil).

a) Remuneração

A 1e Série de Debêntures possui juros remuneratórios correspondentes
a sobretaxa de 20,00% ao ano. O cronograma de pagamentos é dividido
em liquidação de juros e amortização do principal.

A 2a Sériê de Debêntures possui juros remuneratórios correspondentes
a sobretaxa de 20,00% ao ano. O cronograma de pagamentos é dividido
em liquidaÇão de juros e amortização do principal.

O pagamento dos juros remuneratórios ocorre mensalmente, até a data
de vencimento das debêntures prevista para 21 de novembro de 2022,
contudo, a amortização do principal ocorre após o período de carência
de 6 meses. A partir do encerÍamento do prazo de carência, o
pagamento de juros e amortizaÇão ocorrerá em 30 parcelas mensais.

b) Garantia

De acordo o lasúo da debênture na data de sua integralazaÉo a carteira
de crédito possuía como lastro o valor de R$ 12.000 (doze milh6es de
reais) em caixa para aquisição de créditos.

c) Risco de crédito

Os direitos creditórios a serem adquiridos poderão não ser performados,
o que poderá acarretar na insuficiência da Garantia quanto ao
pagamento integral das debêntures.

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

d) Perdas estimadas para crédÍto de liquidação duvidosa

Quando da aquisição dos direitos creditórios, a administração da
Companhia irá efetuar as provisôes de crédito de liquidação duvidosa
em montantes que estimem sua realização.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Adminishação às dêmonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Debêntures-Continuação

6.3. Composição das obrigações com debêntures

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

2' Emissão de debêntures - 1' Série
Pagamento aos debênluristas
Juros decoÍíentes da 2' emissão - 'l' Séne
Subtotâl

(4.045)
2.688

1.326
(905)
1.677

2' Emissão de debêntures - 2e Série
Pagamento aos debenturislas
JuÍos decoríenles da 2'emissão - 2'Séne
Subtotal

Total

Clrculan!o

Não claculântê

3.,t37

11.171\
691

,.rui
(321)

593

11.257 13.097

7359 3.006

As parcelas do passivo não circulante têm seus vencimentos, conforme
seguem:

7.859

6.4. Outras obrigações com debênturês

Em 31 de dezemúo de 2021 o saldo com fundo de despesas e reserva é de
R$ 2.000 (R$ 2.000 em 2O2O), outros custos com debêntures, que serão
pagos como dação em pagamento para os debenturistas de acordo com o
recálculo mensal do total do ativo da companhia subtraídos dos valores
líquidos das debentures no montante de R$ 1.933, (R$ 1.457 em 2O2O),

totalizando R$ 67 (R$ 543 em 2020).

2023
2024
Totál

4

21
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expÍessos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

7. Patrimônio líquido

7.í. Capital Social

O capital social subscrito da Travessia Securitizadora de Créditos
Financeiros V S.4., em 31 de dezembro de 2021, e de R$ 1 divididos em
500 (quinhentas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e
sem açôes em tesouraria.

Em 06 de novembro de 2018 o capital social foi totalmente integralizado
pelos seus acionistas.

7.2. Reserva legal

A resêrva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro
líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva
legaltem porfim assegurar a intêgridade do capital social e somentê poderá
ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

7.3. Dividendospropostos

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 poÍ cento) do capital social;

. 25o/o do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art.

202 da Lei no 6.404176, para distribuição, como dividendo obrigatório,
aos acionistas;

. O saldo que se verificar após as destinações mencionadas terá a
aplicaÇão que lhe foÍ dada pela Assembleia Geral, mediante proposição
da Diretoria, observadas as disposições legais.

Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 3Í de dezembro de 2021
qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em
seus assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com avaliação de
risco de perda provável ou possível de perda.

Receitas operacionais

No exercício de 31 dezembro de 2021 as receitas estão assim compostas:

Receita de juros s/carteira de crédito
Remuneração dos debenturistas
Íotal

L

9.



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstraçôes financeiras
Em 31 de dezembÍo de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

10. Custos dos serviços prestados

Oesçrlçào 3111212021 31t12J2O20
Custo dos Serviços Prestados (3.459) (2.270)
Gestáo de Caíerras
Agente Fiduciário
Agente de LiquidaÉo
Custo CETIP
Consultoria
EscrituraÉo de debêntures
Honorários advocatícios
Assembleia
Totâl

11. Despesas gerais e administrativas

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as despesas gerais e administrativas estáo
assim compostas:

(76)
(23)
(18)
(12)

(2)
('r 

I
(1)

(85)
(17)
(í 4l

(10)
(104)

12)

Assessoria contábil
Consultoria e auditoria
Anúncios e Public€çôes
Publicdade e Propaganda
Caíóíios
Outras Desp. / Receitas Adm.
Total

Outras íeceitas f nanceiras
Total

í2.2. Despesas financeiras

(36)
(22)-

(s7)
(62)

(2) (5)
(23.) (íEa

(48)
(33)
(í í)

(20\

12. Receitas e despesas financeiras

No exercÍcio de 31 dêzembro de 2021 e2020, as receitas e despesas financeiras
estão assim compostas:

í 2.í. Receitas financeiras
Oascdcâo 31t12t2021 31t12t2[20
Rendimento de aplicaçóes financeiras I s

't 3. Relação com auditores

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

Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramênto do exercicio
Íindo em 3í de dezembro de 2021.

14.


