
TRAVESSIA SECURTTIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XVI S.A.

CNPJ/ME no 38.419.815/0001-82

NIRE 35.300.556.038

ATA DA ASSEMBLEIA GERAT ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REATIZADA E]I 29 DE ABRILDE2O22

1. DATÀ HORA E LOCAL: No dia 29 de abril de 2022, às 10h00, na sede socialda TRAVESSIA

sEcuRITrzADoRA DE cRÉDrTos FINANCETRoS n r s.A. C'companhia'), localizada na

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, no 600, coni. zH, Sala 06, Itaim

Bibi, cEP 04532-001.

2. CoNvocAcÃo E PRESENCA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 40, da

Lei no 6.2104, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada C'têi dâs sociedades por AçõesJ,

em face 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 represêntando 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 A@es, nos termos do § 40 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 2027, 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 ASes, foram colocadas sobre a mesa diretora dos trabalhos, à

disposição dos acionistas.

4. EÉ!: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Lucas BubliE

Machado

s. @E!"|-DQ-E:

5.1. Delib€rar acercâ das seguintes matérias:

(i) do Relatório da Administração, do balanço patrimonial e das demais demonstrações

financeiras da Companhia, acompanhadas do parec€r dos Auditores Independentes,

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

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

6. EEBAçOE§:
6.1. Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, após exame

e discussão, deliberaram aprovar, sem ressalvas:



7.

(i) o Relatorio da Administração, o balanço patrimonial e as demais demonstra6es

financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes

relativos ao o€rcício social encerrado em 31 de dezembro de 2021i e

(ia) em face dos lucros acumulados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2021, no montante de R$8.30a,97 (oito mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete

cÊntavos), destinar (a) 50Á (cinco por cento do valor), ou seja, R$ 210,47 (duzentos

e dez reais e quarenta e sete centavos) à constituição de reserva legal nos termos do

artigo 193 da Lei das Sociedades por A@s; (b) R$ 4.095,56 (quatro mil, noventa e

cinco reais e cinquenta e seis centavos) foram absorvidos em raáo de prejuízos

acumulados de anos anteriores; e c) R$ 3.998,94 (três mil, novecentos e noventa e

oito reais e noventa e quatro centavos) à re§eMa de lucros acumulados.

ENCERRAMENTO:

7.!, 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 BubliE Machado. Acionistas: Travessia

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

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

lavrado no livro póprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

Pr6idente ssrearrb
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ANEXO I

RELATóRIO DA ADMINISTRAçÃO DO PEÚODO

A administração da Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros )UI S.A' C'Companhaa')

apresenta o Relatorio da Administração em conjunto com as anexas demonstrações financeiras e

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

de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 202L. O Relatório da Administração deve ser lido em

conjunto com as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas Notas Explicati\Es.

1. CONSIDERAçôESGERAIS

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

enquadrados no aÍtigo 10 da Resolução 2.686 C'Céditos Financeiro§'); (ii) a emissão e colocação

pri16da ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer Útulo de crálito ou valor mobiliário

compatível com suas atividades, respeitados os trâmites a legislação aplicável; (iii) a realização de

negocios e a prestação de serviços relacionados às opera6es de sêcuritização de créditos

supracitadas; 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 11 de setembro de 2020, por meio de sua Assembleia Geral de

Constituição.

Em 15 de abril de 2021, a companhia realizou a sua la emissão de debêntures simples, não

conversíveis em a$es, em 4 (quatro) séries, sendo 3 (ffis) series da esFÉcie quirografária, com

garantia adicional real, para distribuição pública com esforços restritos, e 1 (uma série) para

colocação privadâ, da esrÉcie subordinada, no valor total de R$100.001.000,00 (cem milhões, um

mil reais).

3. OUTRASINFORilAçõES

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

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

relatorio, a ópia das demonstra@ financeiras e o parecer do§ auditores independentes, bem

como demais documentos pêrtinentes.

A AdminisEação
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u.UdErco.tr
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

Aos
Administradores e Acionistas da
Travessia Securitizadora de Créditos FlnanceiÍos XVI SÁ.
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Travessia Securitizadora de Cróditos
Financeiros XVI SA, ("Gompanhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31

de dezembro de 2021, e suas respectivas demonstraçôes do resultado, do resultado

abrangente, das mutaçóes do patrimônio líquido, fluxos de caixa e do valor adicionado
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas

contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstraçóes Íinanceiras acima referidas apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e Íinanceira

da Travessia S€curltizadora de Créditos Financeiros X\rl SA. em 31 dê dezembro

de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício

findo naquela data, de acordo mm as práticas mntábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria Íoi conduzida de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas

na seçáo a seguir, intitulada 'Responsabilidades do auditor pela auditoria das

demonstraçóes Íinanceiras'. Somos independentes em relaçáo 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.

Acreditramos que a evidência de auditoria obtida é suÍiciente 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 das Cédulas de Credito Bancário (CCB) culos

devedores são empregados do grupo Verzani & Sandrini, através de empréstimo

consignado, realizados entre o agente bancarizador e terceiros' no montente de

R$ 24.335 mil. Devido à natureza desses direitos creditórios, os valores quando

efetivamente realizados poderão ser diferentes dos constantes nas demonsÚaçôes

financeiras do exercício findo em 3í de dezembro de 2021. Nossa opinião não está

ressalvada a cerca deste assunto.



G b"k"rtitty
Responsabilidade da Administração e da govemança pelas
demonstrações Íinanceiras

A Administraçáo é responsável pela elaboraçáo e adequada apresentaÉo das
demonstraçóes financeiras de acordo com as pÉticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles intemos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboraçáo de demonstra@es financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou eno.

Na elaboração das demonstraç,óes Íinanceiras, a Administraçéo é responsável pela

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

aplicável, os assuntos relacionados com a sua mntinuidade operacional e o uso dessa
base mntábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encenamento das operaçóes.

Os responsáveis pela govemança da Companhia são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações Íinanceiras'

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstraçóes
Íinanceiras

Nossos objetivos são obter segurançá Íazoável de que as demonstraçóes Íinanceiras,

tomadas em conjunto, estiio livres de distorção relevante, independentemente se

causada por Íraude ou eÍro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opiniáo.

Segurança razoável é um alto nível de segurançÉ, mas, não, uma garantia de que a

auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria

sempre detectam as eventuais distorçóes relevantes existentes. As distorçóes podem

ser demrrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, denfo de uma perspectiva

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas

demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com aS normaS brasileiras e internacionais

de auditoria, exercemos julgamento proÍissional e mantemos ceticismo profissional ao

longo da auditoria. Além disso:

. ldentiÍicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstraçóes

financeiras, independentemente se causada por ftaude ou erro, planejamos e

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como

obtivemos evidência de auditoria apropÍiada e suÍiciente 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, falsiÍicação, omissão ou Íepresentações falsas

intencionais;
. obtivemos entendimento dos controles intemos relevantes para a auditoria para

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

com à obietivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles intemos da

Companhia;



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

o Avaliamos a adequaÉo das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulga@es feitas pela Administraçáo;

. Concluímos sobre a adequaçáo do uso, pela AdministraÉo, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relaçáo a eventos ou condiçóes que possam levantar dúvida
significativa em Íelaçáo à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atençáo em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgaÇões nas demonstrações financeiras
ou incluir modiÍicaçáo em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a

Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
. Avaliamos a apresentaçáo geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações

financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstra@es Íinanceiras representam

as coÍÍespondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela govemança a respeito, entÍe outros

aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiÍicativas

de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles intemos que

identiÍicamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Baker Tilly 4Partners Auditores lndependentês S.S.
cRc 2sP-031.269/0-'í

Baker Tilly 4 partners atuando como Baker Tilly é rnembÍo da rede global da Bakeí Tilly lnternational Ltd., cqos membros

são pessoaslurÍdEas separadas e tndependentes. 
5



Travessia Securitizadora de Gréditos Financeiros XVI S.A

Balanços Patrimoniais
em 3í de dezembro da2021 ede202O

(Em milhares de Reais - R$)

31t1212021 31t12n020Advo

Allvo circulante

C€b€ o êquivalenGs d€ caixa

Émprástimos e rêcâbi\/eis

lmpo6tos a reorp€rar

Pertes Rolscionadas

Outros Aüvos

Tolâl do atlvo clrculanta

Aüvg nao clrcubntr

Emprésümog e rEcebl\reis - LP

Totll do ílvo não clrculant

Total do rtlvo

2.038

14.781

4

618

7.999

1

7.000

7.001

!

9.554

34.994 7.001

Ar notÀr oxPllc.ttvat de Admlnlsf.ção táo P.íta lnt grani. da! demonttr'gô€3 fn'ncrlr's'



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X\/! S.A

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2O21 e de 2020

(Em milha.ês dê Reais - R$)

Passlvo o p.tÍirúnio llquldo
' Palllvo clrEuLnta

'r Foanêcadolls

Notrs 3111212021 31t12n020

4

1Partes rglacionadas

Total do pa+elvo clrculant!

PE alvo nlo clrcul.nt
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Íotal do p..ilvo não cl cúLnt

Patlmônlo lÍquldo
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Tot l do púimônlo líquido

Totrl do pas3lvo ê p.tímônlo ltquldo

26.S90

8.1 7.000

6.996

4 (4)

34.994 7.001

Ar not s êrpllcaív.! dr Admlnktraçâo !ão p.t'to lntegranto da. d€monstt!çôo' ínenc'lr. '
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Travessia Securitizadora de Gréditos Financeiros XVI S.A

Demonstrações do resultado para o

ExercÍcio ftndo em 3'l de dezembro de2021e período de 2í de agosto de 2O2O (data
constituição da Companhia) a 3'l de dezembto de 2020

(Em milhalEs de Reêis - RS)

IrC 2ír08,1m20

.l1n2no2o31t12n021

Recêila Opêracbnais

Custo dos 6êrviços prostados

' Pidúí.o brub
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. Ouüas re.êit6 (dê§pôsas) Opolacionai6

Raaulbdo opartcionll

Recsitas fnancâiràs

Despesas filEncêiras

Rraultadc finlnc.iao

(=) R.aultado .lrtea das Provl3ó6s l.lbutátlao

lmpo6to d€ RerÉá e Contsibui!áo Sociál

LuoÍo (PÍtlulto) do ararolclodo, P..lodo

PÍ€julzo básico por sçãô _ Reais

3.175

(2.611)

(s)
112)

(2.741't

2.74

14

(s52) (4)

____----_____--____g)-

(4)

10

'i'

12

12.1

12.2

7

(E)

(1)

(4)1í

(3)

0,01í43

As not*9 arplicádvaa dE .dmlnLtração 5ão Pa.t lntagrenia d.3 dcmon'tlil9ôe3 llntnc'lÉ!'

{,00600
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A

Demonstrações do resultado abrangente para o
Exercício findo êm 31 de dêzêmbÍo de2o21e período de 21 de agosto de 2020

(data constituição da Companhla) a 3í de dezembro de 2020

(Em milhares do R6ais - R$)

D.21l0ü20m
.31112n02O31t12núi21

Luqo (PEjuízo) do 6xgrcíciodo / poríodo

Outros Esullados abrangentos

Rsgult do lbrang.nt do P.riodo

I ,_,

A3 nota3 oxpllcâtlvsÊ d. Admlnlrtr.çáo sáo Paíê lnt€gr.nta d.s d€monltrrçóo! fnâncrlll-âa'
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A

Demonstraçôes dos fluxos de caixa para o
Exercício findo em 3í de dezembro de 2O21e período de 2'l de agosto de 2O20 (dala

constituição da Companhia) a 3í de dezembro de 2020

(Em milhâr€6 dô Rêâis - RS)

Í,. 2íOt il020

.31112mmt1At2021

Atlvldad.. oFr.clon.h
LucÍo (PÍ6iuízo) do etoÍclcbó / p€íodo

Auirchtor(Edução) no ltlvo:

DiÍ6ito6 Ealiáveis

lmpctos a Ítcuperâí

Outros Atlvct

Sócic, adrnlnisFádoíês ê pessoas ligadas

Aút|rnlor(rlduÉo) no Pâ..lvo:

Contâs a pa€ar

Partrs rslacionadas
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lnlôOràlizeÉo de cepilãl
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A.
Notas explicaüvas da Administraçáo às demonstraçôes financeiras
Em 3í de dezembro de 2021 e Período de 21 de agosto de 2020 (dald constituiçáo da
Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra Íorma)

1. Contextooperacional

A Travessia Securitlzadora de Crédltos Financeiros XVI S.A, ("Companhia"),
foi mnstituída por meio da Assembleia Geral de Constituiçáo, realizada no dia 21

de agosto de 2020.

O objeto social da Companhia é a aquisiÉo e securitizaçpo de oéditos financeiros

desde que enquadradas nos termos do artigo 1o da ResoluÉo do CMN

n" 2.686/00, (ii) A emissão e a colocação, privada ou junto aos mercados financeiro

, e de capitais, de qualquer título ou valor mobiliário compatível com suas

aüvidades, respeitados os trâmites da legislaçpo e da regulamentação aplicáveis;

(iii) A realizaçáo de negócios e a prestação de serviços relacionados às operaÉes
de securitização de créditos supracitadas; (iv) A realizaçáo de operaçóes de hedge

em mercados derivativos visando à cobertura de ris@s na sua Gaíteira de créditos.

1.1 lmpactos do COVID.í9

Em atendimento ao OÍício Circular SNC/SEP n" 0212020 da CVM, a
Companhia analisou e não identiÍicou quaisquer attera@es significativas na

operaçÉo. Os possíveis impactos econômicns esperados foram

devidamente amenizados com intensiÍicâção 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 elaboração das informações contábeis

intermediárias. Ainda sob os possíveis eÍeitos da reduçáo ao valor

recuperável nas inÍormações contábeis intermediárias, estes decorrem da

perda estimada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua

contrapartidadiretaovalorpresentedasobrigaçóescominvestidoresda
securitização.

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

crálitos que possam ser assumidos no âmbito da Companhia e

consequentemente, sobre suas informações contábeis intermediárias'

A Administraçáo revisou os possíveis impactos e mncluiu que não existe

ajustes ou consideraçôes a serem realizadas nas informa@es mnÉbeis

findas em 31 de dezembro de 2021..t

:!
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstra@es financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e Período de 21 de agosto de 2020 (data constituição da
Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.í. Autorizaçio

A autorizaçáo para a conclusão e apresentação das demonstraçóes
financeiras Íoram aprovadas pela Administração em 28 de abril de 2022.

2.2. Base de aprêsentaçáo

As presentes demonslraçóes ÍinanceiÍas da Companhia foram elaboradas e

estáio sendo apresentadas de acordo com as práticas conÉbeis adotadas

no Brasil que compreendem aquelas incluÍdas na legislaçáo societária

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

As demonstrações contábeis sáo apresentadas em valores expresso em

milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia'

As estimativas contábeis envolvidas na preparrção das demonstrações

financeiras foram baseadas em Íatores objetivos e subjetivos, com base no

julgamento da Administraçáo para determinaçáo do valor adequado a ser

registrado nas demonstrações financeiras' ltens signiÍicativos sujeitos a

essas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliaçáo dos

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

análise do risco de crédito para determinaÉo da provisão para cÍéditos de

liquidaçáo duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para

determinaçáo de outras provisões, inclusive para litígios e riscos.

Aliquidaçáodastransaçóesenvolvendoessasestimativaspoderáresultjar
em valores significativamente divergentes dos registrados nas

demonstraçóes Íinanceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao

procêsso de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa

. periodicâmente, náo superior a um ano.

AsdemonstraçõesfinanceiraSforampreparadasutilizandoocustohistórico
como base de valor, exceto pela valod,zaÉo de certos ativos e passivos

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

2.3. Apuraçáo do resullado

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de

competência, incluindo os efeitos das variaçóes monetárias computados

sobre ativos e passivos indexados.

13



Travessia Securitizadora de Créditos Financ,eiros XVI S.A.
Notas explicativas da Administraçáo às demonstraçóes financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e Período de 2'l de agosto de 2O2O (dala constituição da
Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.4. lmposto de renda e ContribuiÉo social

A provisão para imposto de Íenda é constituída com base no lucro real
(tributável) à alÍquota de 15%, acrescida do adicional de lOo/o e a provisão

para contribuição 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

rcaliz-açáo.

2.5. Caixa e equivalentes de caixa

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

compromissos de câixa 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 risco de mudança de valor. Por conseguinte, um

investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando

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

contar da data da contratraÉo.

2.6, Outros ativoa e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus

benefícios econômico-futuros seráo 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 legalou constituída como resultado de um evento passado, sendo

provável que um recur§o econÔmico seia requerido para liquidá-lo' Sáo

acrescidos, quando aplicável, dos conespondentes encargos e das

vaÍiações monetárias ou cambiais inconidos. As provisões são registradas

tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido'

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua

realizaçáo ou liquidaçáo é provável que ocora nos próximos 12 meses'

Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.7. lnstrumentosfinencêiros

osinstrumentosfinanceirossáoinicialmenteregistradosaoseuvalorjusto,
acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo Íinanceiro que não seja

pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam

diretamenteatribuíveisàaquisiçáoouemissãodeativoÍinanceiroou
passivo Íinanceiro. Sua mensuração subsequente ocore a cada data de

balanço de acordo com a classificaçpo dos instrumentos financeiros nas

seguintes categorias:

Custo amortizado;
Valor justo por meio do resultado;

(D

(iD
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI SÁ.
Notas explicativas da Administraçáo às demonstrações Íinanceiras
Em 31 de dezembro de 2021 e PerÍodo de 21 de agosto de 2020 (data constituição da
Companhia) a 3í de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de êlaboração e apresentação das informagões financeiras
e principais práticas contábeis adotadas-Continuação

2.7. ln3trumentos ílnancelros-Continuação

(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 não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no c.lso de inadimplência'
insolvência ou Íalência da empresa ou da contraparte.

2.7,í. Ativos Íinanceiros mensurados ao valoÍ justo por meio do
resuliado

Os ativos Íinanceiros mensurados ao valor justo por meio do

resultado são aüvos Íinanceiros mantidos principalmente com a

Íinalidade ativa e frequente de negociação no curto prazo. É

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 sáo ativos

Íinanceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis

com vencimentos definidos e para os quais a Companhia tem

intenção posiüva e capacidade de manter até o vencimento' São

avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos

auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

2.7.3. EmPréstimos e recebíveis

São classiÍicados como empréstimos e recebíveis os ativos

financeiros não derivativos com pagamentos Íixos ou determináveis
que não são cotados em mercâdo ativo.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A.
' 
-Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 3'l de dezembrc de 2021 e PerÍodo de 21 de agosto de 2020 (data constituição da
Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra Íorma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações Íinanceiras
ê principais práticas contábeis adotadas-ContinuaÉo

2.8. Adoção de novos pronunciamentos, altêraçôês e intêrprêtações 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:

"..u".,rr'""" o.""n"r. *l'f i,l,l,fiiff "J'j''
Altêrdço€s à lAS 1 Cbssificâção de Passivos @mo ciículantes ou Não Circulantes. o1l01l2023
/üerâçõ6 à IFRS 3 RsÍêÉncia à Esruturà Conceilual.
Alterâçóôs à lÂS 1 6 lmobilizado - Rêcursos Antes do Uso Pretendido.
Aliêraçõ€s à IAS 37 Contrâbs OneÍosos - Custo dê Cumpdm€nto do Contrâto.
Mêlhodas Anuais ao AlteraÉes à IFRS 'l - Adoção lnicial das Normas lnlemacionais
clclo dê IFRS8 20í8 de Contábilidad€, IFRS 9- lrctrumêntos Financoiros o IFRS 16 -
-2020 Arrendamenlos.

A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não

se espera que a adoçáo das normas listadas acima tenha um impacto

relevante sobre as informações financeiras da Companhia em períodos

futuros.

Gaira e equivalentês de caixa

D..cdcõo 31fi2nlA 31l12ni2o
ffi 'r 1

3.

Aplicaçõ€s financ€iras
Totâl I

(e) As aplic€çôês Íinanceiras de liquklez imêdiata sáo representâdas substancialmsnlrê por

aplicações em fun(bs de investimêntos e sáo remuneradas a uma taxa mália mensal quê vaÍia

de 98% a 102% do CDI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem pÍeiuizo da

remuneraÉo apropriada.

Durante o exercício Íindo em 3'l de dezembro de 2021, a Companhia obteve

rendimentos com aplicações financeiras no montrante de R$ 1.

.037

.038
Z
2
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2O2'l e PerÍodo de 21 de agosto de 2020 (data constituição da
Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra Íorma)

1. Empréstimos e recebíveis

Descriçáo das caractêrístlcas dos direitos credltórlos

Os direitos creditórios da carteira de crédito da Companhia são oriundos das

Cédulas de Crálito Bancário (CCB) cujos devedores são empregados do grupo

Vezani & Sandrini, através de empréstimo consignado, realizados entre o

agente bancarizador e terceiros, transferidos para a Companhia por meio de

endosso, de forma que o fluxo de pagamento dos Créditos Financeiros (CCBs),

são lastro para o pagamento aos Debenturistas.

Critérios de elegibilidade e condições de cessão

(i) As CCBs devem ser emitidas, individualmente, com uma taxa intêrna de

retomo ("TlR") implícita acima de 2,0 o/o (dois por cento) ao mês;

(aD As CCBs deverão ser remuneradas por taxas de juros distintas, que em

agregado deverão gerar fluxos financeiros com uma TIR acima de 3,0%
(três por cento) ao mês TIR Média Alvo;

(iiD As CCBs deverão ter prazo máximo de 60 (sessenta) meses;
(iv) As CCBs deverão ser emitidas por funcionários que integrem oquadÍo

de colaboradores do Grupo V&S há pelo menos 03 três meses

Tomadores;
(v) As CCBs não poderão estar vencidas êm sua data de aquisigáo;

(vi) O vencimento das CCBS deverá ocorer em, no máximo, 30 (trinta) dias

antes da Data de Vencimento das Debêntures;
(vii) As CCBs não poderão ter qualquer saldo vencido e não pago na data

de aquisição;
(viii) As CCBs náo podem ser emitidas por Tomadores que estejam

inadimplentes com suas obrigações perante a Emissora, por prazo

superior a 5 (cinco) dias úteis.

Transíerência dos rlscos e beneÍlclos de propriedade dos dlíeitos
creditórios

Os direitos creditórios são adquiridos pela Companhia sem coobrigação do

Cedente, de amrdo com o Contrato de Cessão.

. l "l
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Travessia Securitizadora de Gréditos Financeiros XVI S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e PerÍodo de 2í de agosto de 2020 (data constituição da
Companhia) a 31 de dezembío de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

4. Empréstimos e recebíveis--Continuação

d) Composição dos recebíveis

Em 31 de dezembro de 2021 e 2O20 o saldo a seguir repÍesenta:

RêcêbiÍnonto§ de Cadêire
AtualizaÉo juros

C) Provisâo para perda rccebimonto
D€€ágio sobre diroitos cÍêditoric
Tot l

Clrculanto

Nào circulante

14.781

---.-----_ãJ5.-

18.400
5.683
2.218

12.7441
778

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

e) Perdas Estimadas para Cródito de Liquidação Duvldosa

A provisáo para crédito de liquidaçáo duvidosa a serem constituÍdos segue a

Escritura de Dêbentures, que define e estabelecÉ os critérios de classificação

dos creditos da operação em virtude do entendimento da Administra@o de

tratar-se de um expediente prático extremamente aderente a operaÉes de

crédito, aceito para fim de estabelecimento das perdas esperadas de amrdo

com o CPC 48, de que a Companhia possua bases próprias para a
determinação do comportamento de sua carteira de crédito.

A avaliação da necessidade de alterações na PECLD (Perdas Estimadas em

Crédiios de Liquidação Duvidosa) é realizada mensalmente.

Em 3í de dezembro de 2021 o saldo montiava-se em R$ 2-774.

5. Outros ativos

Em 31 de dezembro de 2O21 loi antecipado o valor de R$ 999 referente a prêmio

de "Participação A" aos DêbentuÍistas da Terceira e Ouarta Séries nos seus

respectivos boletins de subscriçÉo, totalizando R$ 7'999 (R$ 7.000 em 2O2O)'

2023
2024
2025
2026

I t'
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2O21 e Período de 21 de agosto de 2020 (data constituição da
Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Partes relacionadas

6.í. Transaçõês com partes relacionadas

Montante referente às opera@es de mútuo com empresa ligada para

operaçóes usuais dê acordo com a avaliação da Adminishação.

6.2. Remuneração do pessoat+have da Administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração nos

exercícios de 31 de dezembro de 2021.

7. Debêntures

7.í. Condlçôes da escritura

De amrdo com a Escrituração das Debêntures, a Administraçáo da

Companhia visa captar Íecursos no montante de R$ 100.00'l (cem milhões

Reais) com a integralização de 101 .000 (centrc e um mil) Debêntures,

observado o disposto na Escritura a respeito da possibilidade de distribuiÉo
parcial.

a) Remuneração

Sobre cada uma das Debêntures da Primeira Série incidirão juros

remuneratórios conespondentes à variação acumulada de 100% da

Taxa Dl acrescida de uma sobretaxa ("Spread") de 6'00% (seis por

cento) ao ano.

Sobre cada uma das Debêntures da Segunda Série incidirão juros

remuneratórios conespondentes à variaçáo acumulada de 100% da

Taxa Dl acrescida de uma sobretaxa ("Spread') de 7,500/o (sete inteiros

e cinquenta centésimos por cento) ao ano.

Sobre cada uma das Debêntures da Terceira Série incidirão Prêmio de

ParticipaÉo A e Prêmio de Participaçpo B.

Sobre cada uma das Debêntures da Quarta Série incidirão Prêmio de

. Participação A.

:
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros )Orl S.A.
Notias explicativas da Administraçâo às demonstrações financeiras
Em 31 de dezêmbro de 2021 e Período de 21 de agosto de 2020 (data constituiçáo da
Companhia) a 3í de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

7. Debêntures-Continuação

7.2. lntegralização da 2" sórie de debêntures

No Íinal do exercício social de 2021, tinham sido integralizadas as seguintes
quantidades de Debêntures:

Sarle
1

2

Ousntldld!
9.440
9.002
9.000

a) Garantia

Há Cessão Fiduciária da totalidade dos Direitos Creditórios (atuais e

futuros adquiridos pela Emissora com os Íecursos provenientes das

Debêntures).

b) Risco de crédito

Os direitos creditórios a serem adquiridos poderão não ser performados,

o que poderá acanetar na insuficiência da Garantia quanto ao
pagamênto integral das debêntures.

As partes acordam que os pagamentos de juíos e amortização das

debêntures dependeráo exclusivamente da performance dos diretos

creditórios a serem adquiridos pela emissora'

c) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa

Quando da aquisiçáo dos direitos creditóÍios, a administraÉo da

Companhia irá efetuar as provisões de crédito de liquidaçáo duvidosa

em montiantes que estimem sua realizaÉo'

d) Provisão para dação em pagamento

A provisão para Dação em Pagamento foi constituÍda com base em

evento futuro 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 proteÉo dos investidores, fundo de

reserva e carteira liquida), e pelos valores líquidos das debentures

existentes nesta transaÉo.

Na hipótese de não realização dos direitos creditórios adquiridos pela

Securitizadora a cada uma das séries de debêntures, o agente fiduciário

(Vort(. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) deveÍá

convocar assembleia geral de debenturistras para comunicação de tal

evento e aprovaÉo de plano de ação a ser executado pela

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

judicial ou extrajudicial dos direitos creditórios; (ii) AlienaÉo
da carteira de dirêitos creditórios; (iii) Resgate das debêntures

mediante daçáo em pagamento aos debenturistas da proporçáo dos

seus crálitos, dos respectivos direitos creditórios não realizados;

(iv) Aguardo da recuperação dos direitos creditórios, entre outros'
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A.
Notas explicâtivas da AdministraÉo às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 202í e Período de 21 de agosto de 2O2O (dald constituiçáo da
Companhia) a 31 de dezembro de 2O2O
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

7. Debêntures-Continuação

7.3. Composição das obrigações com debêntures

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

Sâldo Antêrior
1" Emissáo dê d€bênturês - Série únicá
Juros 'l' Emissáo Sériê únicâ
Subtot l

Saldo Antêrlo.
1'Emissão dê debêntures - 2'Sário
Juros 1'Emissão 2' Sári€
Subtot l

PEvisáo p€ra Perdas
Out"âs obíigaçóes (l)

Total 00

9.'[57
99

9.557

9.t48
300

9.{48

(2.74].
1.729

(il

(ii)

Os saldos com oufos qlstos com debêntJÍes referem-se aos valores a seÍeÍn pagos

com dação om pegamento pâra os debentuÍistes de acordo com o recálculo monsel do

tolaldo ativo da companhia subtraÍdos dos valoÍes lÍquidos das dêbênturês;

As parcelas do passivo náo circulantê têm seus vencimenlos, mnfoÍme seguem:

2023
2024
2025
2026
2027
2028
Totrl

1.911 1.890
1.911 1.890
,.911 í.890
í.911 í.890

- 3.801
- 3.801
- 3.80í

8.

63s 628 7.9E5 9.?9?
9557 9.4,tE 7.9t5 2G.990

Patrimônio líquido

8.í. Gapital social

Em 31 de dezembro de 2021, o câpilal social integralizado da companhia

pelos seus acionistias era de R$ 8.000 (oito milhões de reais), divididos em

8.000 (oito mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e

sem ações em tesouraria.

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada e assinada em 08 de

dezembro de 2020, Íoi aprovada a emissão de novas ações no valor de

R$ 7.OOO (sete milhões de Reais), divididos em 700.000 (setêcentos mil)

ações ordinárias todas nominativas, sem valor nominal.

Na Assembleia Geral Extraordinána rcalizada e assinada em 30 de

dezembro de 2021, foi aprovada a emissão de novas aÉes no valor de

R$ 1.OOO (novecentos e noventia e nove mil Reais e quinhentos reais),

divididos em 999.950 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos e

cinquenta) ações ordinárias todas nominativas, sem valor nominal.t:
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Notias êxplicativas da Administração às demonstraçóes financeiras
Em 3í de dêzembro de 2021 e Período de 21 de agosto de 2020 (data constituição da
Companhia) a 31 de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

8. Patrimônio líquido-Continuaçáo

8.2, Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinaçáo de 5% do lucro
lÍquido do exercÍcio, e náo poderá exceder a 20% do capital social. A reserva
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá

ser utilizada para compensar prejuízo e aumentiar o capital.

8.3. Dividendospropostos

Feitas as necessárias anotaçóes dos lucros lÍquidos apurados no balanço
anual deduzir-se-ão:

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

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

2O2 da Lei no 6.404fl6, para distribuição, como dividendo obrigatório,
aos acionistas;

. O saldo que se vermcar após as destinações mencionadas terá a
aplicação que lhe Íor dada pela Assembleia Geral, mediante proposição

da Diretoria, observadas as disposições legais.

9. Receitasoperacionais

Em 31 de dezembro de 2021, as receitas estiio assim compostas:

D6ágio sobre diÍoitc ctêditórios
Re\rersáo de PÉmlo6
Total

10. Custos dos sewiços prestados

Nos exercícios de 31 dezembro de 2021 e de 2020, os custos dos serviços
prestados estão assim compostos:

GêsÉo do Carleiràs
Juros Debenfures
Bancarizados CCB
Banco liquidantê, Escrilurador, Custo 83
Agênt€ Fúuciárb
Coordenador Lidêr
Total

(11
(39e)

(87)
(s)
(2s)
{24\

í2.8ííl+
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XV! S.A.
Notas explicativas da Administraçáo às demonstraçóes Íinanceiras
Em 3í de dezembrc de 2O2'l e PerÍodo de 21 de agosto de 2O2O (dala constituição da
Companhia) a 3í de dezembro de 2020
(Valores em Milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

íí. Despesas gêrais e administrativas

Em 31 de dezembro de 2021, as despesas gerais e administrativas estão assim
compostias:

HonoráÍios AdvocatÍcics
Assossoria Financeira
Anúncios e Publbações
Serviços Pessoa Jurídica
Cartorio
Ass€ssoria contábil
Auditoria
Dêsp€sas com Soft^rare
Assinatura Digital
Totrl

í2. Receitas e despesas financeiras

Nos exercÍcios de 31 dezembro de 2021 e 31de dezembro de 2020, as receitas e
despesas financeiras esüio assim compostias:

í2.'1. Recêitas Ílnancelras

de aplicaçô€s
R€côilas Ínancôiras divers€s
Totrl

í2.2. Despesas Íinancelras

(47)
(3e)
(20)
(20]
(13)
(10)
ít)

6
7

í3.

14.

Provisão para contangências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 31 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 possívêl de perda.

Relação com auditores

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

í5. Eventos subsequentes

Não oconeram eventos subsequentes após a data de enceÍTamento do exercício
findo em 31 de dezembro de 2021.
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