
TRAVESSIA SECURTTIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIR.OS XXIU S.A.

CNPj/ME no 40.997.8020001-65
NIRE 35.300.565.436

ATA DA ASSEI.IBLEIA GERAT ORDINÁR,IA
REAUZADA EM 29 DEABRILDE2O22

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

dA TRÂVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDTTOS FIilÂÍ{CEIROS XXIII S.A.

C'Companhaa'), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bandeira làulista,
no 600, conj. 44,ltaim Bibi, CEP 04532-001.

2, COÍ{VOCACÃO E PRESEÍICÂ: Dispensada a convocação nos termos do artigo LZ4, § 4o, da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada C'lêa das 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. PUBLIOÀCÃO: 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 Ações, nos termos do § 40 do referido artigo. As

cópias autenticadas do Relatório da Adminístmção e das Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2027, que integram o Anexo I e
Anêxo II à presente ata, respectivamente, cujas publicaÉes estão dispensadas por força do artigo
294 da Lei das Sociedades por A@es, foram colocadas sobre a mesa diretora dos trabalhos, à

disposição dos acionistas.

4. EE§Â: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretária: Thais de Castro
Monteiro.

5. @!!-DQ-QIA:
5.1, Deliberar acerca das seguintes matérias:

(D do Relatorio da AdministraÉo, do balanço patrimonial e das demais demonstra6es
financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes,

relativos ao exercício social encerrado em 3l de dezembro de 2027; e

(ii) da destina$o do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos.

6. DELIBERACõES:

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

e discussão, deliberaram apro\rar, sem ressahras:
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7.

(i) o Relatorio 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 202L; e

(ii) em face do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021, no montante de R$ 5f.705,81 (cinquenta e um mil, setecentos e cinco reaís e
oitenta e um centavos), não destinar valores à constituição de resênE legal e à
reserva de contingências, nem distribuir dividendos.

E CERRA]IIE TO:

7.1, Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprowda e assinada
pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: presidente: Vinicius
Eernardes Basile Silveira Stopa; Secretaria: Thais de Castro Monteiro. Acionistas: Travessia
Assessoria Financeira Ltda. (repres€ntada 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.

Vinicius Bernardê
ilLA@

s«eaiia
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TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS IIII S.A.

CNPJ/ME no 40.997.807/0001-65

NIRE 35.300.565.436

LISTA DE PRESENçA DA ASSEMBTEIA GERAT ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRILDÉ2O2?

AcloEistas:
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ANEXO I

RErATóRro DA ADMrr{rsrRAçÃo Do pERÍoDo

A administração da Tmvessia Securitizadora de Créditos Financeiros mII S.A. Ccompanhia'J
apresenta o Relatorio da Administração em conjunto com as anexas demonstrações financeiras e
parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao perícdo compreendido entre Ol
de janeiro de 2021 e 3l de dezembro de 2021. O Relatório da Administração deve ser lido em
conjunto com as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas Notas úplicati\ras.

1. CONSTDERAçõESGERAIS

A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisi$o e securitização de cráJitos, desde que
enquadrados no artigo lo da Resolução 2.686 ('cÉditos Financeiros'); (ii) a emissão e colocação
priv'ada 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 aplicavel; (iii) a realização de
negocios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de cr#itos
supracitadas; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados de derivativos visando à
cobertura de riscos na sua cârteira de cráiitos.

2. CONTEXTOOPERACIOilÂL

A companhia foi constituída em 25 de fevereiro de zo2l, por meio de sua Assembleia Geral de
Constituição.

Em 29 de dezembro de 202L, a companhia realizou sua la (primein) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da estÉcie quirografária a ser convolada em estÉcie com
garantia real, em serie única, no rnlor total de Rg 1.OOO.OOO.O00,00 (um bilhão de reaís).

3. OUTRÂSII{FORilAçõES

Tendo em vísta o seu enquadramento no artigo 29zl da Lei das sciedades por A$es, a companhia
deixa de publicar os documentos de que tratam a ordem do Dia da presente Ata, incluindo este
relatóriq a cópia das demonstra@es financeiras e o parecer dos auditores independentes, bem
como demais documentos pertinentes.

a Administração

/(
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ANEXO II
DEMONSTRAçôES FINANCEIRAS
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G b"t"rtitty

Travessia Securitizadora de Creditos
Financeiros XXll! S.A.

Demonstraçõês Financeiras
Período de 2l de janeiro de 2021 (data
constituição da Companhia) a 3í de dezembro de
2021
Com relatório dos auditores independentes

FRM/DA/YB
47712022



G b"tertitty
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVlll S.A.

Demonstrações fi nanceiras

Em 31 de dezembro de 2021 e 2O20.
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G b.l<ertitty
Rua Castilho. 392 - 4" Andar
Brooklin - São Paulo - SP
cEP 04568-010
São Paulo - Brasil
T: +SS11 U,Or-rtrO

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras
Aos
Administradores e Acionistas da
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXlll S.A.
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações Íinanceiras da Travessia Securitizadora de Créditos
Financeiros Xxlll S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2021, e suas respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de
caixa para o período compreendido de 21 de janeiro de 2021 (dala de constituição da
Companhia) a 31 de dezembrc de 2021 , assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações Íinanceiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros Xxlll S.A. em 31 de dezembro
de 2O21, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período
compreendido de 21 de janeiro de 202í (data de conslituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstraÇões financeiras". Somos independentes em Íelação a Companhia, de acordo
com os princípios éticos relevantes prêvistos no Código de Etica ProÍissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades eticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.



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

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

Na elaboração das demonstrações financeiras, a AdministraÇão e 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 operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opeÍações.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras

Nossos objetivos são obter seguranÇa razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável 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 relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 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 profissional e mantemos ceticismo proÍisslonal ao
longo da auditoria. Além disso:

ldentificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemenle se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maioÍ
do que o proveniente de erro, iá que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsiÍicação, omissão ou representações falsas
intencionais;
Obtrvemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia;



G b"k"rtitty
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstraçôes
financei ras-Continuaçáo

Avaliamos a adequação das políticas contábeis uttlizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminiskação, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exaste
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgaçôes nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação 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 condiçôes futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
Avaliamos a apresentaçáo geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
Íinanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstraçôes financeiras 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
aspeclos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 08 de abril de 2022.

Baker Tilly 4Partners Auditores lndependentes S.S.
cRc 2sP-03í.269/0-1

-212.827to-l

Baker Tilly 4PaftneÍs atuando como Baker Trlly é membro da rede qlobal da Eaker Trlly nternatronal Ltd.. culos membros
são pessoas l!ridrcas sepaÍadas e rndependentes



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXlll S.A.

Balanço patÍimonial
Em 31 de dezembro de 2O21

(Valores exprcssos em milhares de Reais)

Ativo

Atlvo clrculantê

Caixa e equivalenles de caixa

Totãl do ativo clrculsnto

Tolâl do ativo

otas 31A212021

A6 notas explicâtivas da administraçâo sáo paío integrantg das inÍomaçõ€s Íinancoiras lnügrmediárias



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIII S.A.

Balanço patrimonial
Em 3í de dezembro de2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

P6salvo o patÍimônio liquldo

Paaglvo circulantê

Contas a pagar

Obrigaçóes tributáíias

Partes relacionadas

Total do passivo circulânto

P.trlmônio liquido
Capitalsocial

Prejulzos acumulados

Total do patrimónlo llquldo (passivo a descobêrto)

Total do pâssivo I patrhônio líquido

31t12t202,1

45

3

4

1

_ _ _ _ _ _ ___ - _ _ _ _ _ - _ _ _(qr)
(51)

As notas explicatlvas da administração sáo partê intograntg das iníormações ílnanceiras htermêdiáÍias

71



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXlll S.A.

Demonstração do resultado para o
período compreendido de 21 de janeiro de 2021 (data de constituição da

Companhia) e 3í de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhaÍes de Reais)

Poriodo de
2110112021 a
31t1A2021

Custo dos serviços prestados

Prsjuizo bruto

Desposas opoÍacionals

Despesas gerais e administrativas

Despesas Tributáíias

Resultado op€raclonal

(=) Resuhado antsa das provlsõss tributárias

lmposto de Renda e ContribuiÉo Socaal

Rosultado do poíodo

Prejuízo básico por açáo - Reais

.__ _ _ _ - - -_ ____ ___ _ _q8-L

(3)

(í)
(4)

_ --_-- _ _ __ _-- _ _ - _ _ _(qa

-0,10400

(52)

As notas sxpllcátlvas da adminbt ação são p6,tg lntggrant€ das lnÍoÍmaçóo3 Íinancêiras intêrmgdtártas

Notas

8 (48)

(52)



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXlll
s.A.

Demonstração do resultado abrangente para o
período compreendido de 2í de janeiro de 2O2'l (data de
constituição da Companhia) e 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

PeÍíodo de
21lill2g21 a
31t1U2021

Resultado do perlodo

Oulros Íesultados abrangentes

Rsaultado abrangentg do ps.iodo

(52)

t52\

As notas êxpllcativas da admlnistração sáo partê intogÍante das iníomações íinancsiras
lntormodtárlas



Travessia Securitizadora de Gréditos Financeiros XXlll S.A.

Demonstraçâo das mutações do patÍimônio líquido (passivo a descoberto)
período compreendido de 2í de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) e 3í de

(Valores expressos em milhares de Reais)

Lucros e p@lulzos Total do prtalmônlo
Notas Capltal soclal acumulados tiquldo

Saldos lnlclais

lntegralizaÉo de capital

Resultado llquido do perlodo

Saldos em 3í ds dozembÍo de 202í

1-1
- (s2) (52)

1 152) (s1)

As notas êxpllcativas ds admlnistraçáo a6o paÍte lntogrante das lnlormaçóos llnancelaas lntermgdiárias.

7.1
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIII S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
período compreêndido de 21 de janeiro de 2O2'l (data de constituição

da Companhia) e 31 de dezembro de 2021

(Valores epressos em milhares de Reais)

Atividadês opg.aclonala
Prejuízo do período

Aumento(r9dução) no passlvo:

Contas a pagar

Obngaçôes tÍibutáÍias

Partes relacionadas

Fluxo de caixa daa atlvidado3 opsracionais

Das atlvldados do ílnanclamonto com sócio§
IntegÍalização de capital

Fluxo de caixa provonlgnts das atlvidades d9 f,nanclamonto

Aumgnto ds caira e €qulvalontG de caixa

Caixa e êquival€ntes d€ cálxa
No início do perlodo

No final do perlodo

Aumento de caixa 9 oqulvalgntos de caira

Poriodo d€
21t0112021a
31t1212021

45

3

4

1

(52)

As notas grpllcativas da admini§tnçáo sâo parte tntegÍanto da6 inÍoímaçóos Íln6ncolrag

1



Travessia Securitizadora de Creditoe Financeiros Xxlll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para o período de 21 de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

1. Contextooperacional

A Travessiâ Securitizadora de Créditos Financeiros XXlll S.A. ("Companhia"),
foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 21

de janeiro de 2021 .

A Companhia tem por objeto social. (i) A aquisição e securitização de créditos,
desde que enquadrados no artigo 1" da Resolução CMN no 2.686/2000 ("Creditos
Financerros"); (ii) A emissáo e colocação privada ou junto ao mercado financeiro
e de capitais, de qualqueÍ título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas
atividades, respeitados os trâmites 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 operaçôes de hedge em mercados
de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de creditos.

1.1 lmpactos do COVID-í9

Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP n" 0212020 da CVM, a
Companhia analisou e não identiÍicou quaisquer alterações signaficativas na
operação. Os possíveis impactos econômicos esperados foram
devidamente amenizados com intensificação de cobranÇa dos recebíveis,
além de revisão dos cálculos de provisão para perdas que foram ajustados
para que possam demonstrar os efeitos de inadimplência considerando os
impactos do COVID-í 9 na elaboração das informações contábeis
intermediárias. Ainda sob os possiveis efeitos da redução ao valor
recuperável nas informações contábeis inteÍmediárias, estes decorrem da
perda estamada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua
conÍapartida direta o valor presente das obrigações com investidores da
securitização.

Assim, no contelÍo das operaçôes 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 consideraçóes a serem realizadas nas informações contábeis
findas em 31 de dezembro de 2021 .

12



Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros Xxlll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para o período de 21 de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expÍessos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
íorma)

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

2.1. Autorização

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

2.2. Base de apresentação

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

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

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações
financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstrações financeiras. ltens significativos sujeltos a
essas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliação dos
ativos financeiros pelo valor justo e pêlo metodo 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 dê outras provisóes, inclusive para litígios e riscos.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores significativamente divergentes dos regisÍados nas
demonstrações Íinanceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa
periodicamente, não superior a um ano.

As demonstraÇões Íinanceiras foram preparadas utilizando o custo histórico
como base de valor, exceto pela valorizaÇão de certos ativos e passivos
como instrumentos financeiros, os quais sâo mensurados pelo valorjusto.

2.3. ApuÍeção do rêsuttado

A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, não tendo apresentado,
até a presente data, fesultado operacional.
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros Xxlll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
PaÍa o período de 21 de janeiro de 2021 (data de constituiÇão da Companhia) a 31 de
dezembro de 202í
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

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

2.4. lmposto de rênda e Contribuição social

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

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 náo 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 rrsco de mudança de valor. Por conseguinte, um
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando
tem vencimento de cuíto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a
contar da data da contratação.

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

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pÍovável 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 paÍimonial quando a Companhia possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja rêquerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos corÍespondentes encargos ê 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
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses.
Caso contrário, sáo demonstrados como não circulantes.



Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros Xxlll S.A.
Notas explicativas da Administragão às demonstrações financeiras
Para o período de 21 de janeiro de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 3í de
dezembÍo de 2021
(Valores expressos 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

2.7. lnstrumentos financeiÍos

Os instrumentos Íinanceiros são inicialmente regisÍados ao seu valor justo,
acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja
pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam
diretamente atribuíveis à aquisiÇão 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 patrimonial quando há um direito legal de
compênsar 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 caso de inadimplência,
insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

2.7.í. Ativos financeiros mensurados ao valoÍ justo por meio do
resultado

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

2,7.2. lnstrumentos íinanceiros mantidos até o vencimento

Os instrumentos financeiros 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 exeÍcício.

2.7.3. Empréstimos e recebíveis

São classiÍicados como empréstimos e recebÍveis os ativos
Íinanceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
que não são cotados em mercado ativo.
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros Xxlll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para o período de 21 de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos 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.E. Adoção de novos pronunciamentos, alteraçóes 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 nâo vigentes:

Aplicáv€l a poriodos Enuais

Alterações à IFRS 3
AlteÍaçôes à IAS 16
Alteíaçoes à IAS 37
Melhorias Anuais ao
Ciclo de IFRSs 2018
- 2020

01t01t2023
01t01t2022
01101t2022
01t01D022

01n112022

de Passivos como
Referência à Estrúura Cooceilual.
lmobilizado - Recursos Anles do Uso Píetendido.
Conlratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contralo.
Alleraçóes à IFRS 1 - Adoçáo lnicial das Normas lnlernacrcnais
de Conlabrlidade, IFRS I - lnstíumentos FinanceiÍos e IFRS í6 -

Anendamentos

3.

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

Caixa e eguivalentes de caixa

Caixa e bancos conla movimento
Totel

4, Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo a pagar com prestadores de serviços e de
R$ 45.

5. Obrigaçõestributárias

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo de obrigações kibutárias é de Rg 3, e refere-
se basicamente a retençôes de impostos na fonte sobÍe serviços.
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros Xxlll S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para o período de 2í de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 202í
(Valores expressos em milhares de Reais - Rg, exceto quando mencionado de outra
forma)

6. Partes relacionadas

6.í. Transaçôes com partes Íelacionadas

Travessia Assessoria F

Íotal

Montante referente às operaÇões de mútuo com acionista e controladora
para operações usuais de acordo com a avaliação da Administração.

6.2. Remuneração do pessoal-chave da administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no
peÍíodo Íindo em 3í de dezembro de 2021.

7. Patrimônio líquido

7.1. Capital Social

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

Em 31 de dezembro de 202i o capital social estava totalmente integralizado
pelos seus acionistas no montante de R$ 1 .

7.2. Reserva lêgal

A reserva legal é constituída anualmente como destinaÇão de 5% do lucro
líquido do exercício, e não poderá exceder a 20o/o do capital social. A reserva
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá
ser utilizada para compensar prejuÍzo e aumentar o capital.

7.3. Diyidêndospropostos

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

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

o 10o/o do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art.
202 da Lei no 6.404176, para distribuição, como dividendo obrigatório,
aos acionistas;

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



10.

Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXlll S.A.
Notas explicativas da Administração às dêmonstrações financeiras
Para o período de 2'l de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembÍo de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - Rg, exceto quando mencionado de outra
forma)

8. Custos Gerais

9. Despesas gerias e administrativas

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

OeacÍiQão íí n2f2021 a 3it1zt2121
Auditoria
Outras despesas itiTotat Í3)

Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou no período de 21 de janeiro
de 202í (data de constituiÇão da Companhia) a 31 de dezembro de 202í 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.

lnstrumentos financeiros

A Companhia participa de operaçôes envolvendo instrumentos financeiros, todos
registrados em contas patrimoniais. A Administração desses riscos é realizada por
meio de definição de estrategias conservadoras, visando segurança, rentabilidade
ê liquidez:

í í. í. Valorização dos instrumentqs Íinanceiros

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

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

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

11.
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros Xxlll S.A.
Notas explicativas da Adminiskação às demonstraÇões financetras
Para o período de 21 de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra
forma)

12. Declaração dos diretores

Em conformidade com o Artigo 25, § 1o, incisos V e Vl da lnstrução CVM no4BO/09,
os Diretores declaram que reviram, discutiram e aprovaram as informações
financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes.

13. Relação com auditores

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

í4. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de encerramento do
periodo findo em 3í de dezembro de 2021.
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