
TRAVESSIA SECURTTI;ZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.

CNPJ/ME no 37.901.96U0001-87

NIRE 35.300.553.501

ATA DA ASSEÍIIBLEIA GERAT ORDIilÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REAUZADA EM 29 DE ABRILDÉ2O22

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

da TRAVESSIA SECURTTTZADORÂ DE CRÉOITOS FINANCEIROS X S.A. C'Companhaal,
localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, no 600, Itaim

Bibi, Conjunto zl4, Sala 24, CEP 04532-001.

2. CONVoCACÃO E PRESEí{GA: Dispensada a convocação nos termos do artigo L24, 9 40, da

Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme altemda C'Lei das Sociedades por AçõesJ,
em face da presençâ dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,

conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.

3. PUBLICACÃO: Em virtude da pre§ença dos acionistas repres€ntando a totalidade do capital

social da Companhia, fica sanada a ialta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de

que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por ASes, nos termos do § 40 do referido artigo. As

cópias autenticadas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia

relati\ías ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que integram o Anexo I e

Anexo II à presente ata, respecti\rômente, cujas publicaSes estão dispensadas por força do artigo

294 da Lei das Sociedades por Ações. foram colocadas sobre a mesa diretora dos trabalhos, à

disposição dos acionistas.

4. MESA: Presidente: vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretario: Lucas Bublitz

Machado

s. G9E!!_9@:
5.1. Deliberar acerca das seguintes matérias:

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 31 de dezembro de 202L; e

da destinaSo do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos.

(i)

(ii)
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6. DELIBERACõES:

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

e discussão, deliberaram aprovar, sem ressalvas:

o Relatorio da AdministraÉo, o balanço patrimonial e as demais demonstrações

financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes

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

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

2027, no montante de R$0,00 (zero reais), não destinar valores à constituição de

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

E!CE@EtsI9:
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 Silveim Stopa; Secretário: Lucas Bublitr Machado. Acionistas: Travessia

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

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

lavrado no livro proprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

vinacius B€mardês Basile $lyeira Stopa

(i)

(ii)

7,

Presidente
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TRAVESSI,A SECURITIZADORA DE CRÉDTÍOS FI]IANGEIROS X S.A.

CNPJ/ME no 37.901.961/0001-87

NIRE 35.300.553.s01

LISTA DE PRESENçA DA ASSEiIBTEIA GERAT ORDIilÁRIA E EXTRAORDII{ÁRIA

REAIüZADA EM 29 DE ABRILDÉaO22

Acionistasi

por Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
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ANEXO I

RETATóRIO DA ADI,INISTRAçÃO DO PERÍODO

A administração da Travessia S€curitizadora de Craitos Financeiros X S.A. Ccompanhia')
apresenta o Relatório da Administração em conjunto com as anexas demonstrações financeiras e

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

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

conjunto com as demonstra@s financeiras da Companhia e respecti\as Notas Explicati\ras.

1. CONSIDERAçõESGERAIS

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

enquadrôdos no artigo 1o da Resolução 2.686 f'CÍéditos Financei]os'); (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 legislação apliével; (iii) a realização de

negocios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos

supracitâdas; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados de derivativos visando à

cobertura de riscos na sua carteira de crálitos'

2. CONTEXTOOPERACIONAL

A Companhia foi constituída em 29 de julho de 2020, pr meio de sua Assembleia Geral de

Constituição.

Em 25 de setembro de 202o, a companhia realizou a sua primeira emissão de debêntures simples,

não conversíveis em ações, da estÉcie com garantia real, em série única, no valor total de

R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

3. OUTRÂSIÍ{FORMAçõES

Tendo em vista o seu enquadramento 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 AdministÍaÉo



ANEXO II
DEMONSTRAçõES FIT{ANCEIRAS
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Travessia Securitizadora de Greditos Financeiros X S.A.

DêmonstraÇões financeiras

Período de 3í de dezem bro de 2021 e 2020.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
'financeiras

. l'' ,!/

Aos
Administradores e Acionistas da
Travessia Securitizadora de Créditos Financêiros X S.A.
São Paúlo - SP

I

ofinião 
rj ..

Examinamos as demonstrações financeiras da Travessia Securitizadora de Gréditos ' .

Financeiros X S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço,patriúohial, bm 31

de dÊzembro de 2021 , e suas respectivas demonstraçóes do resultado, do resgtt$do 
,

abráhgente, das mutações do patrimônio lÍquido e dos fluxos de caii<a, as&m çomô o.: ,. | À

resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima refeÍidas. apeqentám '

adequadamente, em todos os aspectos Íelevantes, a posiçáo patrimonial e finafrcéira ,t
da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.4., em 31 de dezembro dê
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, de acordo com as
pÍáticas 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 seçáo a seguir, intitulada 'Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a Companhia, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
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G b"k"rtitty
Realizaçáo dos direitos creditórios

óãrtorr" comentado na Nota Explicativa no 4, os direitos creditórios da carteira de
crédito da Companhia são oriundos de lnstituições Financeiras e/ou Fundos de
lrÍyestimentos em Direitos Creditórios (FIDC), os recursos são destinados para
aquisição de Créditos Financeiros originados de operação de créditos inadimplidos

'adquiridos e/ou renegociados, em 31 de dezembro de 2021 o saldo montava-se em

..R$ f,33.967 mil. Devido à natureza desses direitos creditórios, os valores quando
'efáivdmenb.realizados poderão ser diferentes dos constantes nas demonsúaÇões
naaJrferJís do exercício findo em 3í de dezembro de 2021. Nossa Opinião não está
iêsÉEl0ada a cerca dêste assunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas
dêrponstrações financeiras

A AlPinistraÉo é responsável pela elaboraÉo e adequada apresentaçáo das
' 'denlonÉtrações Íinanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e

pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorÉo relevante,
independentemente se causada por fraude ou eÍro.

Na elaboração das demonstrações Íinanceiras, a AdminisfaÉo é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos rêlacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboraÉo das demonstrações Íinanceiras, a não ser que a
AdministraÉo pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma altemativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
Íinanceiras

Nossos ob.ietivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentementê se
causada por ftaude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança Íazoável 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 distorçóes 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
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações fi nanceiras.

,l
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do auditor pela auditoria das demonstrações
çâo

, Çomo parte dd-âuditoria realizada dê acordo com as normas brasileiras e intemacionais
de iuditoriâ,..e4elcemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
tongdoráúÚkjiía. Atém disso:

. ldentificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou etro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como

obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
. . ,,opiniáo. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior

do que o provêniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de buÍlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representaçôes falsas
intencionais;

'. Obtivemos entendimento dos conÍoles intemos Íelevantes para a auditoria para

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, náo,

com o objetivo de expressarmos opinião sobÍe a eficácia dos controles internos da

Companhia;
. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das

, estimativas contábeis e respectivas divulgaÇóes 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
incêrteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso

relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações Íinanceiras
,. 

. *ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.

Nossas conclusôes 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 Íinanceiras representam

, as correspondentes transações e os eventos de maneira compatívêl 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

identifi camos durante nossos trabalhos.
' 'Sáo Pauto, 28 de abril de 2022.

Baker Tilly 4PaÍtners Auditores lndepêndentes S.S.

Baker Tiliy 4 Partners atuando como Baker TrlJy é membro da rede global da Baker Trlly lnteÍnational Ltd., cujos membros

sãg pessoas I ! ríd icas separadas e ndependentes 
s
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

Balanço patrimonial
em 31 de dezembro de2021 e2020

(Valoí6 oÇressos em milhar6 de Reais)

Alivo

AliYo ciÍsulantê

Caixa e equivahntes de câixa

Carleira de Créditos

tmiúatoq a recuperar

Oufas cDÍÍas a receber

Despes€s Aniecipadas

Partes Relacionadas

Outros Atiws
Total do atlvo clrculanto

Total do atho

]{otaa 3111212021 31t12t2020

3

4

5

7

I
I

't58.177

332.596

239

22.1r',1

1.908

54

21 312

42.957

379.407

10

5§.727

536.727

As notas orpllcatlvag dã admlnlatr.çto !âo parte lntegrante da9 dgmonaLaçóer llnsncelras.

422.274
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'Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

Balanço patrimonial
em 31 de dezêmbro de 2021 c 2O2O

.t
. , :'r,'
.,1

P.rllvo . patrÍDônlo llquldo

Pa!!lvo clrEUhÍlr

Obrigáçó63 !Íibríánás
o6bântuÍra

OutE. obngeçóss

Íotrl do parahro clícul.nt

Paarlvo nào clrculanto

PÍÉmio3 a pegar

Total do paaalvo nao cliculanb

P íÉnlo lhúldo (prttlvo a rroacoàôÉo)

Cspnal lociâl

Lucío (pGluizD3) do oEÍEicio

Íot l do patÍlíúílo lhuldo (plran o ! d€.cohodo)

Tolrl do paaahó . p.lrlnÉnlo lhurdo

(VabÍêB oerÊ6ao3 êm milhâí6 d€ Rêái!)

10

11

ot . 31n2I2421 $,,l2n020

1.669

402 000

.. 85

1.I]1023

3_892

63'

417.750

.13?.m3

:.

f :,,.
.---------,--l-3-1111-

,l
l,l

,':
'l r

,1
i.---------:-...

.-:--f,----r----:-----
).:; t .122271# ,,..Il

À. notú erplicrüyas da edminiatiçIo aao p.tb lnt gÍanta dG d.tnonrtr.ç66 f,n.nceiEa.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

DemonstÍaçõês do resultado para o

Exercício Íindo em 3í de dezembro de 2O21e período de í2 de junho de 2020 (data de
constituição da Companhia) a 3í de dezembro de 2020

(ValoÍos epÍêssos em milhaíês de Rsais)

3it12t2021
Os í210612020

a 31h?!NNNotà!

l5

l6
Receita liquidâ

Cr/sto do8 sêNiços preslados

Prelulzg bÍulo

oeapa!a; opolrcionaiB

Dêspesas g6rais e adminislraiivas

Dêsposas Tributáias

R..ultâdo opo,acionrl

Rêcáites fnanceras

Desp€sas financarrâs

Rêaullrdo flnancalÍo

(=) Roaultado antoa daa provbó€3 tributáriaa

Ro.uhtado do axarclclo / pâÍÍodo

263.537

.--_-_--_-___(r_6j_t9.

.__________-___-19-8J9.

10.717

.------------!19-t9..

._-_____________(1?9].

(s6)

(4)

17

18

t9.l

192

(1.136)

(378)

.___________-___(.qu. ---___-____________(6_91

(r83).-------------s.q'zg.

5.7U

(114)

1U

(1)

183

Aa nota! €xplicátivãs da administÍaçáo aão perto lntogÍEítê dar demonltr6çõc6 ÍinanceitâB.
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'Travessia Securitizadora de Gréditos Financeiros X S.A.

. .' 't., .- Demonstrações do resultado abÍangente para o
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 12 de junho de

2020 (data de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2O20
' ,,f , ,,,.1,.'.,

I Resultado do exerclcio / psrlodo

' outros tesultado§ ãórangentes

R€uftaào abrangonte do pedodo

Ás notâa sxpllcâtlvss da admlnislraÉo sáo paáo lntograÍíe dâ3 domonatraçõg! ínancolraa

(Valores expressos em milhâres de Rears)

i,
oe1zo6r2o2o ,li31nlm21 a 3111212020
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Demonstrações dos fluxos de caixa para o

Exercício findo em 3í de dezembro de 2021e pêrÍodo de í2 de junho de 2020 (data de
constituição da Companhia) a 3í de dezembro dé 2020

(VabÍes expressos em mlhares d€ Reais)

31t1212021
Oe 12J06n020
a 31112n020

Resutâdo do exercÍcio / perÍodo

Aurba para concllir. o Írauil,ado àr dlaponlbllldad€a

ga.!d.. pd!6 stividrdq opeEclonala:

PÍêrÍio das debêotuÍê§

Aumertor(írduçáo) no ôt vo:

DiÍeito6 reáliáveis

lmposiôs â reqrperáÍ

Oúras contas a receber

Oúros Ativos

Partes relâcionadas

Fluro dê calxâ líquido pÍovonloítg dar {apllcado n.3) ativHrdê3 opa..clonalr

Fluro alc calrr de3 aüvidâdú de lnva!ümonto

lnlegralizaÉo de c€Frlal

Fluxo da crira provenlênta dar atlvldaaloa da lnv6tnnento

Da8 atlvldadês de frnaíchmsnto

Debentures

Fluxo dê calra prcvenlento da! (.pllcado íaa) lüvldadês de f,nancLm€ntoa

Aumênto ale calxâ e equlvrlontaa da ctlú

Câüs e equivabnbs de caixa no inÍqo do exêÍúcio / pêíodo

CaLa e equivâlentês cle caüe no final do exeÍcício / período

Aumonto dê calxr e equlvalentea do calx8

134 952

46.811

(22s1

(22.441)

(21.312)

(54)

(406)

í.501)

GA2J

(2 223)

85

(380 Z8)
(10)

631

3.892

(87e)

Oespesâs antedpadas

rÁ4ianFFrq a FÍÉcedorÉs

t"
lunrátoi*âÁjo) no pecltvo:

Obng6çóês t abalhistas

Obngaçóes tÍibutáriás

Fomecedores

OuÍas obdgaçàes

_______--__-J31!.U).

(í8.000)

1

420.000

---_-_________Í19_q99

115.320

42.A57

150.177 42.A57

115.320

Âs not!! oxpllc!üvsa d..dminisEação âlo paíE lnt€gônto da! deÍronstÍ8çóêa ,lnancelrr..

., :' .1 
,
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Travessia Securiüzadora de Creditos Financeiros X S.A.
' 'Notas explicativas da Administração às dêmonstrações financêiras
- Erti 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. Contextooperacional

, A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. ("Companhia"), foi

. , constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 12 de
., ' ,l')!nh[de 2020.

, , ê Çbmpanhia tem por obieto social: (i) A aquisiÉo e securitização de créditos,
'tuesde que enquadrados no artigo 1o da Resoluçáo cMN no 2.686/2000 ("cÍéditos

Financeiros'); (ii) A emissão e colocação privada ou junto ao mercado financeiro
e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas

, . ' atividades, respeitados os trámites a legislação aplicável; (iii) A realização de
negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização
de créditos supracitadas; (iv) A realização de operações de hedge em mercados'' 
de derivativos visando à cobertura de riscos na suâ carteira de créditos.

A Companhia foi constituída para adquirir e securitizar créditos financeiros
inadimplentes oriundos de intuições Financeiras e/ou de Fundos de lnvestimentos

' em Direitos e Creditórios (FIDC), que se encontram em processo de cobrança
judicial.

Em 25 de setembro de 2020, a Companhia formalizou um instrumento jurídico para

aquisição destes créditos Íinanceiros, emitindo 500.000 (quinhentas mil)
, , quantidades de debêntures, no montante de R$ 500.000 (quinhentos milhões de

' 
'';Feais)'

O valor Nominal das Debentures não é objeto de atualizaçáo e nem de
remuneração. As Debentures farão jus ao um prêmio de performance, avaliado
por um comitê de gestão.

í.í. lmpactos do COVID-1g

i,
Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP n" 0212020 da CVM, a
Companhia analisou e não identificou quaisquer alteraçóes signiÍicativas na

opeÍação. Os possíveis impactos econômicos esperados foram
devidamente amenizados com intensificaÉo 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-í 9 na elaboraçáo das informações contábeis
intermediárias. Ainda sob os possíveis efeitos da redução ao valor
recuperável nas informações contábeis intermediárias, estes decorrem da
perda estimada e incorrida por parte do devêdor da operação, tendo sua

contrapaÍtida direta o valor presente das obrigaçóes com investidores da

. securitizaÉo.
' Assim, no contexto das operações de securitização, não há riscos de

créditos que possam ser assumidos no âmbito da Companhia e' consequentemente,sobresuasinformaçõescontábeisintermediárias.

A Administração revisou os possíveis impactos e concluiu que não existe
ajustes ou consideraçóes a serem realizadas nas informações contábeis
findas em 31 de dezembro de 2021.

12
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Traveseia Securitizadora de Creditos Financeiros X S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações Íinanceiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.í. Autorização

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

2.2. Base de apresentação

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 legislação societária

i , , , brasileira e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis

"': 
' (cPc).

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

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

r í,' .,', 'julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser

, "'" registrado nas demonstrações financeiras. ltens significativos sujeitos a

essas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliação dos
ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de aiuste a valor presentê,

análise do risco de crédito para determinaÇão da pÍovisáo para créditos de
liquidaçáo duvidosa, assim como da análise dos demais Íiscos para

determinação de outras provisões, inclusive para litígios e riscos.

A liquidação das transaçóes envolvendo essas estimativas poderá Íesultar
em valores significativamente divergentes dos registrados nas

demonstraçóes Íinanceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao
pÍocesso de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa

, .. . periodicamente, não superior a um ano.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico

como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos

como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

2.3. Apuração do resultado

'' ''.'li'-'" As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de

competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados

sobre ativos e passivos indexados.

lmposto de rênda e Contribuição social

A provisáo para imposto de renda é constituída com base no lucro real

.,, . 
(tributável) à alíquota de 15o/o, acrescida do adicional de 10o/o e a provisão

, ",!-- óara contribuição social à alíquota de 97o, conforme legislação em vigor. A
.'' V' ' Companhia não constituiu créditos tributários, estes seráo reconhecidos

somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua

realização.

|r

2.1.



Tr4pç96 Securiüzadora de Creditos Financeiros X S.A.
Notas€XFlicativas da Administração às demonstrações fi nanceiras
'Ein 31 de dezembro de 2021 e de 2020
,(VaÍôres expressos êm milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras
,,e prancipa3s práticas contábeis adotadas--Continuação

. 
"/.§.,- 

Caixa e equivalentes de calxa

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 aplicação financeira

, de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando
' sujeita a um insignificante Íisco de mudança de valor. Por conseguinte, um

investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando

tem vencimento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a
contar da data da contratação.

2.6. Outros atiyos ê passivos (circulantes e não circulantes)

. !.r Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que
' .' seus benefícios econômico-futuros seÍão gerados em Íavor 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

.. ',.j. acÍescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variaçôes monetárias ou cambiais inconidos. As provisões são registradas

, , tendo como base as melhores estimetivas do risco envolvido-

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

2.7. lnstrumentosfinanceiros

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo,

acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não se,a
pelo valoÍ justo por meio do resultado, dos custos de kansação que sejam
diretamente atribuíveis à aquisiÉo ou emissão de ativo financeiro ou

, ..rA+ passivo financeiro. Sua mensuraÉo subsequente ocoÍre 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.

' .'l'l',
. , .',.1 Atiros e passivos financeiros sáo compensados e o valor líquido é

' r.l".r' apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de

compensaÍ os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá{os em uma

base líquida, ou realizar o etivo e liquider 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.

..t



Travessia Securiüzadora de Creditos Financeiros X S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezemúo de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outÍa forma)

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

2.7. lnstrumentos financeiros

.,., . 2,7.1. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
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 Íinanceiros mantidos até o vencimento são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
com vencimentos definidos e para os quais a Companhia tem
intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. São
avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos
auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

2.7.3. Empréstimos e recebíveis

Sáo classificados como empréstimos e recebíveis os ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
que não são cotados em mercado ativo.

2.7.4. Adoçeo de novos pronunciamêntos, alteraçóes e interpÍetações
de pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC.

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e

revisadas a seguir, já emitidas e ainda náo vigentes:

ArehdõG à rFRs 3
AlteÍaçóês â IAS 16
Alteraçôes â IAS 37

Reíeênda à EstÍulura Conceitual.
lmobilzado - ReqJÍsos Antes do Uso Pretendido
Conúatos Onerosos - Custo de CumpriÍnenlo do Contralo.

01tolt2ü22
01n1no22
01n1t2022

158.160 42.836
18.177 a2.457

. . A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento,
não se êspera que a adoção das normas listadas acima tenha um
impacto relêvante sobÍe as informações Íinanceiras da Companhia em
períodos futuros.

3.

AplléYêl a poíod6 snuab

Caixa e equivalentes de caixa

'l Í AôliCaçôes linanceiÍas (a)
' . ,.riÍ<rhJ

(a) As eplic€çóes financeiras de liquidsz imediata sâo Íepresentadas substancialmente por

aplicáçóes em fundos de investmentos e/ou compromissadas e sáo remuneíadas a uma taxa

média mensal de 100% do CDI podendo ser resgetadas a quelqueÍ tempo sem prejulzo da

romuneraÉo apropriada.

colno
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'Trfr!tsscia Securitizadora de Creditos Financeiros X S.A.' Notas explicativas da AdministraÉo às demonstraçõês financêiras
Em 31 de dezembÍo de 2021 e de 2020
(Valorês expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

4. ., Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou'.. .i''beneficios

a) Descrição dos direitos creditórios adquiridos

Os direitos creditórios da carteira de crédito da Companhia são oriundos de
lnstituiçôes Financeiras e/ou Fundos de lnvestimentos em Direitos Creditórios

, (FIDC), cedidos para a Companhia por meio do Contrato/Termos de Cessão.

Os recursos oriundos da Emissão serão destinados para aquisição de Créditos
Financeiros originados de operaÉo de créditos inadimplidos adquiridos e/ou' renegociados

b) Composição dos recêbíveis

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

t)ô!crlcáo 31ti22021 31t12r2020

:

' 
,Uf

Saldo AnteÍloÍ
Carleira de crédito
Custo s/ Carteira de Créditos
Recebimento de caíeira
Receita d,e Deságio
Totâl

c) Aval

Os Direitos Creditórios foram cedidos sem
portanto, não contam com Aval ou fiança.

d) Cessão fiduciária dos recebíveis

379./O7
4Á00

(51.2111
380.782
(1.373)

o.118)
7.16

.|:
:

tr, §

'l
I

332.59t 379.107

coobrigaçáo para Companhia, e

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

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

e) Regime fiduciário
' Foi instaurado o regime fiduciário nos termos dos artigos 90 a 15o da Lei
' no 9.514/97.

. f1 Procedimentos de cobrança dos direitos creditórios inadimplidos
lncluindo a execução de gerantias e custos envolvidos

Não se aplica. Por se tratar de uma operação cujo lastro é NPL, os créditos já
se encontram inadimplidos e em processo de cobrança/ iudicial.

,19) Evêntos de pré-pagamento ocorrldos durante o exercício ê o impacto
sobre o resultado ê a rentabilidade dos investidores

Os eventos de pré-pagamento podem ocorrer por antecipação de valores pelos

devedores da operaçáo ou por gatilhos de amortização estabelecidos na
Escritura de Emissão.

I

t.
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Travessia Securiüzadora de Creditos Financeiros X S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financêiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2O2O
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

t4. .Direitos creditórios sem aquisição substancia! de riscos e /ou' ]uâÉeiicios--Continuação
'nhj lnfomações sobrê a aquisição substancial ou não dos riscos e beneÍícios

da carteira

lncluindo, a metodologia adotada pela emissora para a deÍiniÉo dessa
. avaliação, os valores dos direitos creditórios adquiridos com ou sem retenção

r r1' substancial de riscos e, para os direitos creditórios adquiridos sem retenção

,,. '", . substancial de riscos, a segregação dos valores por entidade que reteve
' ': : I 

" srbstancialmente os riscos e benefícios;

. Operações com aquisiÉo substancial de riscos e benefícios São aquelas
êm que a operaÉo adquire substancialmente todos os riscos de
propriedade do direito creditório objeto da opêração e que, como

r -,,.. consequência, enseja a baixa do direito creditório nos registros contábeis
do cedente.

. Cessão incondicional de direito creditório incluindo o direito de vend&lo pelo
. valor justo, em sua totalidade, de forma autônoma e sem imposição de

rêstrições adicionais à operação de venda; e Cessão de direito creditório em
conjunto com opção de revenda pelo valor justo no momento da revenda.

' . Operações sem aquisiÉo substancial de riscos e beneflcios: São aquelas
em que a operaçáo não adquire substancialmente todos os riscos e
benefícios de pÍopriedade do diÍeito creditório objêto da operação e que,
como consequência, não ensejam a baixa do direito creditório nos regisfos
contábeis do cedente.

Cessão de direito creditório em conjunto com compromisso de revenda do
' ' 

, 1r.,. , . mesmo ativo a preço fixo ou preço de compra adicionado de qualquer' rêndimento.

. i) PÍovisão para Dação em Pagamento

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
. H,-. existente para a proteÉo dos investidores, fundo de reserva e carteira liquida),

e pelos velores líquidos das debentures existentes nesta transação.

5. lmpostos a recuperar

I

.. I I
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros X S.A.
Notes explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 3í de dezemúo de 2021 e de 2020
(Úalores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Outras contas a receber

Em 31 de dezembÍo de 2021, se referem a venda dos imóveis Fazenda do Canudo
e Fazenda Mara,á, são compostas por:

,.u

Venda de lmóvel 35.000
Recebimenio Primeira parcela
Recebimento Segunda paÍcela

..r Total

O preço certo e ajustado para o presente instÍumento para aquisição de ambos os
imóveis é de R$ 50.000 (cinquenta milhôes de reais), a ser pago da seguinte

t 1 ,'1,r.o,11a:

,l

R$ 4.900 (quatro milhões e novecentos mil reais) a serem pago no
prazo de 24 horas;

R$ 5.100 (Cinco milhôes e cem mil reais), a serem pagos em
1711112021 a título de entrada, acrescidos de iuros remuneratórios
prefixados de 12 (doze por cento) ao ano;

R$ 35.000 (Trinta e cinco milhões de reais) a serem pagos em 5
(cinco) parcelas anuais consecutivas, acrescidas de juros

remuneratórios preÍixados de 12o/o ao ano, calculado de forma
exponencial e cumulativa pío rata tempois, vencimento inicial em
17t11t2022.

7. . "Despesas antecipadas

Em 31 de dezembro de 2021 , refeÍeÍI.se a adiantamento a terceiros no valor de

R$ 1.908.

8. , Partes relacionadas

8,'1. Transações com partes rêlecionadas

' OoscÍlúo 31na2021 31112!2020

Traverssia Sec Cred. Finvlll 54 -

Total

' '' ll.r'"' ' Montante referente às operações de mútuo com empresa ligada para

operações usuais de acordo com a avaliação da Administraçáo.

8.2. Remuneração do pessoal-châve da administÍação
' Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no

, Dêríodo findo em 31 de dezembro de 2Q21.
. { J.4/.
9. Outros ativos

Durante o exercício de 31 de dezembro de 2021 , a compânhia adquiriu imóveis e

baixou parte do saldo de carteira por meio de daçáo em pagamento no valor de

R$ 21 .312,

22.41

(2.500)



Traveesia Securitizadora de Creditos Financeiros X S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
1Vefres^eipressos em milhares de Reais, exceto quando mencionàdo de outra forma)

.10. Fornecedores t, t.t t , l,
Os saldos em 3í de dezembro de 2021 referem-se basicamente arpredtagoíeg de
serviços de consultoria no montante de R$ í.669 (R$ 3.e92 em 2020).,. , ,

í 1. Óbrigações tributárias

COFINS Vfaluramento
IRRF s/Íaturamento
Pis s/ÍaturaÍnento
Íotal

194
321
64
52

631

123
90
41
í5

269

í2. Debêntures

, 12.1. Condições da escÍitura

. De acordo com a Escrituração das DebêntuÍes, a administração da
Companhia visa captar recursos no montante de 500.000 (quinhentos

milhões de Reais) com a integralizaçáo de 500.000 (quinhentas mil)
Debêntures, observado o disposto na Escritura a respeito da possibilidade

de distribuição parcial.

e) Remunêração

O valor Nominal das Debentures não é objeto de atualização e nem de
remuneração. As Debentures farâo jus ao um prêmio de performance
que será avaliado por comitê de gestão.

A liquidação dos juros e principal ocorre somente no vencimento, após
um período de carência de 120 meses, contados da de emissão das
respectivas emissões.

\1..

b) 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 dependerão exclusivamente da performance dos diretos

creditórios a serem adquiridos pela emissora.

c) Perdas êstimadas para crédito de liquidação duvidosa

Quando da aquisição dos direitos creditórios, a administração da

Companhia irá efetuar as provisões de crédito de liquidação duvidosa
em montantes que estimem sua realização.
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TraveSsia Securitizadora de Creditos Financeiros X S.A.
Not4§ Bxpücativas da AdministraÉo às demonstrações flnanceiras
Em 31 de dezembro de 202í e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de ouÍa forma)

I 3.r,Pf b::[ures-continuaçáo

,.. í2.í. Condições da escritura--Continuação
J.

, . ,..'. d) Dação em pagamento

' Na hipótese de não realização dos direitos creditórios adquiridos pela' 
,, " Securitizadora a cada uma das séries de debêntures, o agentei t ' fiduciário (Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

deverá convocar assembleia geral de debenturistas para comunicaÉo
de tal evento e aprovação de plano de âção a ser executado pela

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

de direitos creditórios; (iii) Resgate das debênturês mediante dação em
pagamento aos debenturistas da proporção dos seus créditos, dos

respectivos direitos creditórios náo realizados; (iv) Aguardo da

recuperaçáo dos direitos creditóÍios, entre outros.

í2.2. Composição das obrigaçôes com debêntures

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

aprêsentado:

12.3. Prêmios a pagar com debêntures

Em 31 de dezemúo de 2021 o saldo de prêmios a pagar com debenturistas

é de R$ 132.073 e corresponde ao resultado acumulado da operação até a

presente data, os quais serão pagos aos debenturistas ao término da

operaçâo.

I

{

ti
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Travessia Securitizadora de Creditoa Financeiros X S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações Íinancêiras
Em 3í de dezembro de 202í e de 2020
(\àthps.expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

'l 3. Patrimônio líquido

í3.1. Capital social

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

Em 23 de junho de 2020 o câpital social foi totalmente integralizado pelos

í3.2. Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro
liquido do exercÍcio, e não poderá exeder a 2oo/o do capital social. A reserva

'. legaltem porfim assegurar a integridade do capital social e somente poderá
ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capilal.

í3.3. Divldendos propostos

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

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

. 25o/o do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art.
202 da lei no 6.404/76, para distribuição, como dividendo obrigatório,
aos acionistas;

. O saldo que se veriÍicar após as destinações mencionadas terá a

aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposição
da Diretoria, observadas as disposições legais.

.) |
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financêiras
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
ivabràs qxpressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

14. Provisão para contingências

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

15. Receitas operacionais

As receitas operacionais líquidas são compostas por:

tto 12lOôl2O2Otto 12lOôli2O2O
31112t2021

de deságio
Receila Venda de hóveis
PIS, COFINS
Total

16. Custos dos serviços prestados

Custo de aquisiçâo de imóvel
Consultoíia (b)
Honorários Advocatícios
CaÍtório
Gestáo de Carleiras
Cobrança de Carleira
Outras Taxas Contribuiçõ€B e lmposlos
Cusio CETIP
Agente de UquidaÉo
EscrituraÉo de debêntures
Assembleia
Agente Fiduciário

Oe 12Jír6r2O20
lteêcriÉo 3111212021 a 31A2n020
Prêmios a pagaí (a) (134 952) (3.065)
Custo de aquisiçáo dos direitos creditóíios (5,l.2,l 1) (1)

(47.610)

í8.168) (4. r 15)
(11.250) (2.682)
(3.2241 14121(403) (126)

130o)
í0s) (300)
(88) (15)
(24)

o) 12)
(1)
_ (110)

Perlcia
Total

(a)

(b)

Rêí-.rem-se ao resultado do êxercÍcio da opeÍaçào, os quas serão pagos aos debenturistas ao

término da operaÉo.

Reêrem-se a prestrçáo de serviço na recuperaÉo dos créditos de certeira de recêbíveis.

í7. Despesas gerais e administrativas

Em 3í de dezembro de 2021, as despesas gerais e administrativas estão assim
compostas:

outras Taxas, custas, Ta
Seíviços Pessoa JurÍdica
Assessoíia e auditoÍia contábil
Cartório
Oúras Oespesas
Publicidade e Propaganda
Mensageiros
Total

(34)
(rol_

(1)
(1)

208.639
56.350 3.Ul
1.452

263.537 10.717

(í0.840)

Do 12LEl2O2O
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Em 3í de dezemúo de2021 e de 2020
(V.4kires expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

't8. Despesas Tributárias

'l 9., .Besultado Íinanceiro

No exercício de 3í dezembro de 2021 as receitas e despesas financeiras estão
assim compostas:

í 9.í. Receites Íinanceiras

í9.2. Despesas financeiras

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 oconeram eventos subsequentes após a data de encerramento do exercício
findo em 31 de dezembro de 2O2'l.

20.

21.

t
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