
TRAVESSIA SECURTTIZADORA DE CRÉDITOS FIÍ{ANCEIROS XVII S.A.

CNPJ/ME no 38.419.788/0001-48

NrRE 3s.300.556.0s4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDIÍ{ÁRIA
REAUZADA EM 29 DE ABRILDEm,2z

1. DATÀ HoRA E LocAL: No dia 29 (vinte e nove) de abrir de 2022, às 1oh0o, na sede social
dA TMVESSIA SECURTTIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XVII S.A. ['COMPANh|A,,),
localizada na cidade de são Paulo, Estado de são paulo, na Rua Bandeira paulista, no 600, conj. 44,
Sala 0Z Itaim Bibi, CEP 04532-001.

2. COíIVOCACÃO E pRESEilCA: Dispensada a convocação nos termos do aÍtigo lZ4, § 40, da
Lei no 6.'104, de 15 de dezembro de 1976, conforme arterada c'Lei das socaedades poÍ Ações,),
em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da companhia,
conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.

3' PUBLIcAcÃo: Em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital
social da companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de
que trata o artigo 133 da Lei das sociedades por A6es, nos termos do § 40 do referido artigo. As
ópias autenticadas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financelras da companhia
relatrvas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de zo2l, que integram o Anexo r e
Anêxo u à presente ata, respecüvamente, cujas pubricases estão dispensadas por força do artigo
294 da Lei das sociedades por A6es, fomm colocadas sobre a mesa diretora dos trabalhos, à
disposiÉo dos acionistas.

4, ItlEsA: Presidente: vinicrus Bernardes Basire sirveira stopa; secretária: Thais de Gstro
Monteiro.

5. ORDEü DO DIA:

5.1. Deliberar acerca das seguintes matérias:

(i) do Relatório da Admínistraso, do baranço patrimoniar e das demais demonstra6es
financeiras da companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(iÍ) da destina6o do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos;

6. DELIBERÂCõES:

6.1. os acionistas representando a totalídade do capitar social da companhia, após exame
e discussão, deliberaram aproyôr, sem ressah/,as:
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7.

(i) o Relatório da Administração. 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 2OZl;

(ii) em face do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021, no montante de R$24.1,+8,87 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e oito reais
e oitenta e sete centavos), não serão destinados valores à constituição de reserva
legal e à reserva de contingências, nem distribuir dividendos.

E CER.RAiíE TO:

7.1. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada
pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: presidente: vinicius
Bernardes Basile silveira stopa; secretária: Thais de crstro Monteiro. Acionistas: Travessia
Assessoría Financeira Ltda. (representada por vinicius Bernardes Basile silveim stopa) e
vinicius Bernardes Basile silveira stopa. crrtifico que a presente confere com o original
lavrado no livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

Vinidus gêrà'aÍdes ÊãSle {lveiia Stopa
Presidente

Câstrô MonteiÍo
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AilEXO I

RELAróRro DA ADMrr{rsrRAçÃo DO pERÍoDO

A administração da Travessia securitizadora de cráiitos Financeiros xvII s.A. ('companhia')
apresenta o Relatório da Administração em conjunto com as anexas demonstrações financeiras e
parecer dos audítores independentes da companhia, referentes ao períado compreendido entre 01
de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2ozo. o Relatório da Administração deve ser lido em
conjunto com as demonstra@s financeiras da companhia e respectivas Notas Explicôu\ras.

1. COÍ{STDERAçõESGERATS

A companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e securitização de creditos, desde que
enquadmdos no artigo 10 da Resolução 2.686 f'c]éditos FinanceirosJ; (ii) a emissão e colocação
privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer tftulo de crédito ou ralor mobiliário
compatível com suas atividades, respeitados os trâmites a legislação aplicável; (iii) a realização de
negocios e a prestação de serviços relacionados às opera$es de securitização de cr#itos
supracitadas; e (iv) a realização de operaSes de hedge em mercados de derivativos visando à
cobertura de riscos na sua carteira de crálitos.

2. CONTEXTOOPERACIONAL

A companhia foi constituída em 2t de agosto de 2ozo, w meio de sua Assembleia Geral de
Constituição.

Em 19 de novembro de 2021, a companhia realizou a sua la emissão de debêntures simples. não
conversíveis em ações, da estÉcie com garantia real, em uma série única, para colocação privada,
no \ralor total de Rg 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

3. OUTMS INFORMAçõES

Tendo em vista o seu enquadmmento no artigo z94 da Lei das sociedades por ASes, a companhia
deixa de publicar os documentos de que tratam a ordem do Dia da presente Ata, incluindo este
relatório, a ópia das demonstrações financeiras e o parecer dos audltores independentes, bem
como demais documentos pertinentes.

A Admanistração
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.

Demonstrações Íinanceiras

Período de 31 de dezembro 2021.
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G b"k"rtitty
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ffi.hlddllyb.-coír.br
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

AoS
Administradores e Acionistas da
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstraçóes financeiras da Travessia Securitizadora de Créditos
Financeiros XVll S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2021, e suas respectivas demonstrações das mutações do patrimônio
líquido (passivo a descoberto) e dos Íluxos de caixa, assim como o resumo 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 Íinanceira
da Travessia Sêcuritizadora de Créditos Financeiros XVll S.A. em 31 de dezembro
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, de acordo com
as prálicas 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 independentês em relaÇão a Companhia, de acordo
com os pÍincípios éticos relevantes previstos no Código de Etica profissional do
contador e nas normas profissionais emitidas pelo conselho Federal de contabiladade,
e cumprimos com as demais responsabilidades eticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suÍiciente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.



G b.k"rtilty
Responsabilidade da Administração e da governança pelas
demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos contÍoles internos que ela determinou como necessários para permitar a

elaboraÇão de demonstrações financeiras livres de distoÍção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
Íinanceiras

Nossos objetivos sáo obter segurança nzoável de que as demonstraçóes financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança Íazoável e 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 relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas Íelevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas reÍeridas
demonstrações financeiras.

como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inteÍnacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:

ldentiÍicamos e avaliamos os riscos de distorçáo relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultanle de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações Íalsas
intencionais;
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimêntos de auditoria apÍopriados às circunstâncias, mâs, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia;



G b"t"rtitty
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras-Conti nuação

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 Adminislração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relagão 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 atençáo em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgaçóes nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações íorem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas ate a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levaÍ a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
Avaliamos a apresentaçáo geral, a eslrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiÍas representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constataÇões significatavas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 08 de abrit de 2022.

Baker Tilly 4Partners Auditores lndependentes S.S.
cRC 2SP-03í.269iO-1

Baker Tr ly 4 Pâ11neÍs êtuândo como Baker Ttlly e membro da Íede global da Baker Tilly lnternatronal Lld , cLrlos membros
são pessoas j u Íídrcas separadas e rdependentes

sP-212.827tO-O



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de202,l e2020

(Valores expressos em mithares de Reais)

Atlvo

Aiivo circulant€

Calxa e equivalenles de caixa

Total do ativo circulanto

Total do atlvo

Notaa 31t122021 31t12J2020

295

Aa notas gxplicativas da admlnistracáo sáo partê intggranto das dsmonstraçó9s Íinancsiras.



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A,

Balanços patrimoniais
em 31 dê dezembro de 2021 e 2020

(Velores expressos em mrthares de Rears)

Pâsslvo e patimônao tíqutdo

Paselvo clrculant€

Foílecedores

Total alo passivo circulantê

Passivo nào clÍculantê
Debêntures

Totaldo pâaslvo não circutant€

Patrimônlo líquido

Capital sooal

Preluízos acumutados

Totâl do pâtrimônio líquido {Passivo â dercobeíto)

Total do pâa8ivo e património liquido

3lt1zm21

16

1

_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ - __123)_

\23)

As notâs explicâtlvas da admlnistração são tsÉe integrante das dêmonBtÍaçóes Íinsncêiíâs.

302

---------. --30r-

295 1



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.

Demonstração do resultado
em 3í de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

31tl2t2021

Cuslo dos serüçps preslados

P,eiuízo bruto

Oegpesas opgracionalg

Despesas gerais e administrativas

Despesas tnbutárias

Rqsultado oporacionâl

Recêilas fnanceüas

Re3ultado Ílnânc€lÍo

(=) R6sultado ant9§ das p,oyisóos t.lbutáÍias

lmposto de Renda e Conkibuiçáo Social

Ro€ultado do exqrcicio

Prejuizo básico por ação - Reais

(80)

(80)

(41)

(2t

(123)

\24)

(43)

(24)

,0 04800

As notas explicetlvas dâ admlnistraçâo sáo paÍtg lntegrantg dâs demonstraçõB Íinancêiras,



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVII S.A.

Demonstração do resultado abrangente
em 3í de dezembro de 2O21

(Valores expressos em milhaÍes de Reais)

31HA2021

Resultado do exercicio

Outros resultados abrangenles

Rssultádo abrangênto do pêríodo

(24)

124',)

As notas explicativas da adminisraÉo são parte integrante dâs demonstraçôs6 ÍinãncqiÍas.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercicio de 3í de dezembro dê 202í ê peíodo de 2í de agosto de 2O2O (data consütuição da
Companhia) a 3í de dezembÍo de 2020

(Vak'res êpressos em m{háíes de Roais)

Oê 2t10&2020
Nor.s 111122021 â31t12tm20

Atividadâs opelãcion.l.
Resulrado do exercÍclo

AjusrE€ par. conciti.r o.ê.{trâdo a6 disporibitidadoG
gârld.6 p€lâ. âtividádo. op€rá.ion!tsl

Oúros c!íos dêtÊÍÍures

Aumonto/(Eduçâo, dâ p!.sivo:

Fluro d€ clilâ tiquido.pricádo nã. ,üvrdadsi opêÍacionais

C.irá lrquido.plicâdo nâs úvirr.d.! op.rrciônãÉ

O.. âtiYidádo. dê Ín.nct!ftênto!
ldeg.alizágão de dêbénrues

FIuro de câkâ provonioí!e da. .rtvidáde6 d. tinanci.,nânto.

Aumônb do c.ir! eoquNatento. dr.ain

Ciitâ ê êqurvâI,lntês d. c.irâ
No inicio do exercio€/periodo

No final óo êxêrcíoc/peíodo

Àrm.nto do c.ir! e.quúâlent . d. caitr

._____--- ________!2-1)

_--__-- ,____--r199i

29,!,1

29,! 1

(97)

(81)

1

295

A3 notas ôrplic.tiv.! dâ âdmint.tr.çao 6à0 pôrle inlogdnre d.. domonsrr!çô€s finânc.iEs



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações 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 oulra forma)

,,1. Contextooperacaonal

A Travessia Securitizadora de CÍéditos Financeiros XVll S.A. ("Companhia"),
foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 21
de agosto de 2020.

O objeto social da Companhia e a aquisiÇão e securitizaÇão de créditos financeiros
desde que enquadradas nos termos do artigo lo da Resoluçáo do CMN
no 2.686/00, (ii) A emissão e a colocaÇão, privada ou junto aos mercados financeiro
e de capitais, de qualquer titulo 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 operações
de securitização de creditos supracitadas; e (iv) A realização de operações de
hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de
créditos.

lmpactos do COVID-í9

Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEp n O2\2O2O da CVM, a
Companhaa analisou e não identificou quaisquer alteraÇões signiÍicativas na
operação. Os possíveis impactos econômicos esperados íoram
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 considêrando os
impactos do COVID-19 na elaboração das informações contábeis
intermediárias. Ainda sob os possÍveis eÍeitos da reduÇão ao valor
recuperável nas informações contábeis intermediárias, estes decorrem da
perda estimada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua
contrapartida direta o valor presente das obrigações com investidores da
secuIitização.

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

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

12



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
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 elaboração e apresentação das informações financeiras
e principais práticas contábeis adotadas

2.í. AutoÍização

A autorização para a conclusão e apresentação das demonstraçôes
financeiras foram aprovadas pela Administração em 08 de aúil de 2022.

2.2. Base de apresentação

As presentes demonstrações financeiras da Compenhia foram elaboradas e
eslâo sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos do Comitê de pronuncíamentos Contábeis
(cPC).

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

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstÍações
Íinanceiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
regisÍado nas demonstrações financeiras. ltens significativos sujeitos a
essas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliação dos
ativos financeiros pelo valor iusto 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 liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores significativamente divergentes dos registrados nas
demonstrações financeiras devido ao tratamento pfobabilístico inerente ao
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa
periodicamente, nâo superior a um ano.

As demonstraÇóes financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos
como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valorjusto.

2.3. Apuração do rêsultado

A Companhia encontÍa-se em fase pre-operacional, não tendo apresentado,
até a presente data, resultado operacional.

13



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 3í 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$, êxceto 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 e 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 Íibutários, estes serão reconhecidos
somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua
realizaÇão.

2.5. Caixa e equivalentes de caixa

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 risco 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, OutÍos ativos e passivos (ciÍculantes 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
reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

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



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstraçôes 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
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2. Base de elaboração e apresentação das informações financeirâs
e principais práticas contábeis adotadas-Continuação

2.7. lnstÍumêntos financeiros

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

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

Ativos e passivos Íinanceiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço paúimonial quando há um direito legal de
compensar os valores reconhecidos e há a intençáo de liquidá_los em uma
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O
direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência,
insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

2.7.1. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado

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

2.7.2. Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento

Os inslrumentos financeiros mantidos até o vencimento são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos Íixos ou determináveis
com vencimentos deflnidos 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 classiÍicados como empréstimos e recebíveis os ativos
financeiros não derivativos com pagamentos Íixos ou determináveis
que não são cotados em mercado ativo.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financêiras
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2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras
e principais práticas contábeis adotadas-Continuação

2.E. 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:

Aplicáv€l a pgrlodos anualg
com

Alterações à 01t01t2023
01t01t2022
01t0112022
01t0112022

01t01t2022

de PassNos como orculanles ou Não Circulantes.
AlteraçÕes à IFRS 3 ReÍerência à EstÍutura Conceitual
AlteraçÕes à IAS 16 lmobilizado - Rêcursos Antes do Uso pretendido.
Alierações à IAS 37 Contratos Onerosos - Cuslo de Cumprimenlo do Contrato.
Melhorias Anuais ao Alteraçóes à tFRS 1 . Adoção lnicialdas Normas lnlemacjonais
Ciclo de IFRSS 2018 de Contabilidade, IFRS9- lnstrumentos Financetros e |FRS.t6-
-2020 AíÍendamenlos.

3.

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

Caixa e equivalentes de caixa

Banco conta
Aplicaçóes linanceiras (l)

(i) As aplic€çóes financeiras de liquidez imediata sào representadas substancialmente por
aplicaçóes em fundos de investimentos e sâo remuneradas a uma taxa média mensalque varaa
de 98% a 102% do CDI podendo ser resgatadas â qualquer tempo sem prquízo de
remuneraçáo epropnada.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 , a Companhia obteve
rendimentos com aplicaçóes financeiras no montante de R$ 1. (não houve
rendimento de aplicações financeiras em 202O).

295 1
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4. Debêntures

4.í. Condiçóes da escritura

De acordo com a Escrituraçâo das Debêntures, a administração da
Companhia visa captar recursos no montante de 50.000 (cinquenta milhões
Reais) com a integralizaÇão de 50.000 (cinquenta mil) Debêntures,
observado o disposto na Escritura a respeito da possibilidade de distribuição
parcial.

a) Remuneração

O valor Nominal das Debentures não e ob.jeto de atualização e nem de
remuneração. As Debentures farão jus ao um prêmio de performance
no vencimento da operação.

A liquidação do principal e prêmio ocorre somente no vencimento, após
um período de carência de 600 meses, contados da de emissão ate 1g
de novembro de 2026.

Garantia

Os direitos creditórios da operação foram cedidos sem coobrigação.

Risco de crédito

Os direitos creditórios a serem adquiridos poderáo 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.

Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa

Quando da aquisição dos direitos creditórios, a administraÇão da
Companhia irá efetuar as provisões de credito de liquidação duvidosa
em montantes que estimem sua realização.

Provisão para Dação em Pagamento

A provisão para Dação em Pagamento foi constituída com base em
evento futuÍo de dação de todo o produto adicional da securitizadora
para os inveslidores. 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 tÍansaÇão.

b)

c)

d)

e)
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4. Debêntures-Continuaçâo

4.1. Condições da escritura-Continuação

e) Provisão para Oação em Pagamento--Continuação

Na hipótese de não realização dos direitos creditórios adquiridos pela
Securitizadora a cada uma das séries de debêntures, o agente Íiduciário
(Vortx. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) deverá
convocar assembleia geral de debenturistas para comunicação de tal
evento e aprovação de plano de aÇão a ser executado pela
Securitizadora, que poderá incluir entre outras medidas (i) Cobrança
judicial ou extrajudicial dos direitos credttórios; (ii) Alienação
da carteira de direitos creditórios; (iii) Resgate das debêntures
mediante dação em pagamento aos debenturistas da proporÇão dos
seus créditos, dos respectivos direitos creditórios não realizados;
(iv) Aguardo da recuperação dos direitos creditórios, entre outros.

4.2. lntegralização da 2a série de debêntures

A Companhia integralizou no exercício findo de 2021, a quantidade total de
400 debêntures da í â Série.

4.3. Composição das obrigaçóes com debêntures

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

- Séíie única
C) Outros custos com debêntures (l)
Total do pagglvo nâo clrculantg (ll)

400
(98)
302

(i)

(ii)

Os saldos com outros custos com debêntures reêrem-se aos valoÍes a serem pagos
com daçáo em pagamento para os debenturistas de acordo com o recálculo mensal

do total do ativo da companhia subtraídos dos valores líquidos das debêntures

As parcelas do passivo não circulante têm seus venctmentos em 2026.
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5. Patrimônio líquido

Capital Social

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

Em 21 de agosto de 2020 foi integralizado Rg í pelos seus acionistas.

Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro
líquido do exercício, e não 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 compênsar preiuízo e aumentar o capital.

Dividendos pÍopostos

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

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

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

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

5. í.

5.3.

6. Receitasoperacionais

7. Custos gerais

Gestão
Totat
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8. Despesas gerais e administrativas

Honorários Advocaticios
CanóÍios
Outras desp€sas operacionais

9. ReceitasFinanceiras

(7)
(18)
(14)

(2\

=__ML

10.

,,t1.

oesqti<áo 31n2f2021
Rendimenlo de aplicações Ílnanceiras 1Totat ------ I

Provisão para contingências

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

Relação com auditores

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

12. Eventos subsequentes

Não ocorreram evênlos subsequentes após a data de encerramento do exercício
Íindo em 31 de dezembro de 2021.
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