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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO  
 
 
Aos Senhores Acionistas, Clientes e Parceiros:  

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da DMCard 
Securitizadora S.A. (“Companhia”) submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Explicativas e o 
relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras intermediárias, 
correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021. 

 

Contexto Organizacional 

A Companhia foi constituída em 02 de dezembro de 2019 e teve aprovação do seu registro 
no dia 04 de fevereiro de 2020, tendo por objeto a aquisição e securitização de quaisquer 
direitos creditórios originados por atividades empresariais e de títulos e valores mobiliários 
lastreados em tais ativos, a emissão e a colocação, privada ou junto aos mercados financeiro 
e de capitais, de qualquer título ou valor mobiliário compatível com suas atividades, 
respeitados os trâmites da legislação e da regulamentação aplicáveis, a realização de 
negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos e 
a realização de operações em mercados de derivativos, com a função de proteção de riscos 
de sua carteira de créditos. 
 
As demonstrações financeiras intermediárias do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de 
março de 2021 foram aprovadas pela Diretoria em 17 de maio de 2021. 

 

Práticas contábeis 

As demonstrações financeiras apresentadas foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.  

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação 
societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). 
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Auditoria e serviços de não auditoria 

 

A Companhia informa que não possui nenhum vínculo com os auditores independentes ou 
qualquer parte relacionada a eles, não havendo, portanto, a existência de conflito de 
interesse, perda de independência ou objetividade de seus auditores independentes. 

Agradecemos aos acionistas, clientes e parceiros pela confiança e credibilidade, e em 
especial aos nossos colaboradores pela dedicação e empenho que possibilitaram o 
desenvolvimento de nossos produtos e serviços.  

São José dos Campos, 17 de maio de 2021. 
 
 
Presidente  
Denis César Correia 
 



 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 

 

KPMG Auditores Independentes 
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A 
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil  
Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil 
Telefone +55 (11) 3940-1500 
kpmg.com.br 
 

Relatório dos auditores independentes sobre as 

informações trimestrais - ITR  
 

À Administração da 

DMCard Securitizadora S.A. 

São Jose dos Campos - SP  

Introdução  

Revisamos as informações contábeis intermediárias da DMCard Securitizadora S.A. (“Companhia”), em 

31 de março de 2021, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de março de 2021 e as respectivas 

demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três meses findos nessa data 

e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela 

data, e as notas explicativas às informações contábeis intermediárias.  

A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias 

de acordo com o CPC 21(R1) – Demonstração Intermediaria. Nossa responsabilidade é a de expressar 

uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. 

Alcance da revisão  

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de 

informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo 

Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent 

Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização 

de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na 

aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão 

é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria 

e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os 

assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma 

opinião de auditoria. 

  



 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 

 

Conclusão sobre as informações intermediarias  

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar 
que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas 
não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1). 

 

São Paulo, 17 de maio de 2021 
 

KPMG Auditores Independentes  
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
Gustavo Mendes Bonini  
CRC 1SP-296875/O-4 

 
 

 



Ativo Passivo 
Nota 

explicativa 31/03/2021 31/12/2020
Nota 

explicativa 31/03/2021 31/12/2020
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4  1.351   1.938  Fornecedores  ‐   1 
Caixa Restrito 5  13.955   1.103  Adiantamento de recebíveis 7  1.699   2.883 
Impostos a Recuperar  11   10  Debêntures 8  1.006   643 
Ativos vinculados  6   73.051   40.643  Impostos a recolher  5   14 
Despesas antecipadas  519   ‐   2.710   3.541 

 88.887   43.695 
Não Circulante
Debentures 8  86.000   40.000 

 86.000   40.000 

Patrimônio líquido  10 
Capital social  100   100 
Capital a integralizar  ‐ 
Lucros acumulados  77   54 

 177   154 

Total do ativo  88.887   43.695  Total do passivo e do patrimônio líquido  88.887   43.695 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DMCARD SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.238.874/0001‐29

Balanços Patrimoniais
Períodos findos em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020 
(Em milhares de Reais)



DMCARD SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.238.874/0001‐29

Nota explicativa Período de 
01/01/2021 a 
31/03/2021

Período de 
04/02/2020 a 
31/03/2020

Receita Operacional Financeira 11.1  524   ‐ 
Receitas Líquidas  524   ‐ 

Despesas e outras receitas
Gerais e administrativas 11.2 (1) (1)

(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro  522   (1)

Receitas financeiras 11.3  1.113   ‐ 
Despesas financeiras 11.3  (1.605)  (0)
(=) Resultado Financeiro Líquido (493) (0)

(=) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  30 (1)

Imposto de renda  (4)  ‐ 
Contribuição social  (3)  ‐ 

(=) Resultado do período  23   (1)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados

(Em milhares de Reais)
Períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020



DMCARD SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.238.874/0001‐29

Período de 
01/01/2021 a 
31/03/2021

Período de 
04/02/2020 a 
31/03/2020

 23   (1)
 ‐   ‐ 

Resultado do período
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do período  23   (1)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

(Em milhares de Reais)
Períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020



Saldos em 04 de fevereiro de 2020 ‐  ‐  ‐ 

Aumento de Capital 10  ‐  10 
Resultado do período ‐  (1)  (1) 

Saldos em 31 de março de 2020 10  (1)  9 
Mutação do período 10  (1)  9 

Saldos em 01 de janeiro de 2021 100  54  154 

Resultado do período ‐  23  23 

Saldos em 31 de março de 2021 100  77  177 
Mutação do período ‐  23  23 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TotalCapital 
social

Resultados
 acumulados

DMCARD SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.238.874/0001‐29

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)



DMCARD SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.238.874/0001‐29

Demonstrações dos fluxos de caixa

(Em milhares de Reais)

Período de 01/01/2021 a 
31/03/2021

Período de 04/02/2020 a 
31/03/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do período 23  (1) 

Ajustes para:
Remuneração de debentures 363  ‐ 

363  ‐ 

Variações em:
Caixa restrito (12.852) 
Impostos a recuperar (1)  ‐ 
Ativos vinculados (32.409)  ‐ 
Despesas antecipadas (519) 
Impostos a recolher (7)  ‐ 
Adiantamento de recebíveis (1.185)  ‐   
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais (46.587)  (1) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes da emissão de debentures 46.000  ‐ 
Pagamento de remuneração de debêntures
Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas ‐  10 

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos 46.000  10 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa (587)  9 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.938  ‐ 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.351  9 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa (587)  9 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020
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1. Contexto operacional

A DMCard Securitizadora SA (“Companhia”) foi constituída em 02 de dezembro de 2019 
por meio da assembleia geral de constituição, realizada naquela data e cuja ata foi 
registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 04 de fevereiro 
de 2020, sob o n° 3530054871-0, tem como principais atividades a aquisição e 
securitização de quaisquer direitos creditórios originados por atividades empresariais e de 
títulos e valores mobiliários lastreados em tais ativos, a emissão e a colocação, privada ou 
junto aos mercados financeiro e de capitais, de qualquer título ou valor mobiliário 
compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da legislação e da regulamentação 
aplicáveis, a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de 
securitização de créditos e a realização de operações em mercados de derivativos, com a 
função de proteção de riscos de sua carteira de créditos. 

A Companhia não é enquadrada na definição de “securitizadora de créditos financeiros” 
conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 2.686, de 26 de janeiro de 
2000 e é aplicável apenas a Securitizadora que adquiram apenas “créditos oriundos de 
operações praticadas por [instituições financeiras]”, nos termos do artigo 1º da referida 
norma. A Companhia adquire créditos da DMCard Cartões de Crédito S.A., que é uma 
administradora de cartões e, portanto, uma instituição de pagamento e não uma instituição 
financeira, tendo o enquadramento como securitizadora de “créditos comerciais”, de 
“ativos comerciais” ou de “outros ativos”. Desta forma, a DMCard Securitizadora não se 
enquadra no regime da Resolução CMN nº 2686. Ademais, mesmo sem a obrigatoriedade 
prevista no artigo 29 da Instrução CVM nº 480/09, decorrente do não enquadramento na 
CMV, emitimos nossas Informações Trimestrais ITR.  

A Companhia foi constituída para fim de emissão de debêntures com participação de 99% 
da empresa DMCard Cartões de Crédito S.A., sua controladora, e participação de 1% da 
DMCard Processamento de Dados e Central de Atendimento Ltda. 

Em 13 de abril de 2020, a Companhia celebrou com a SLW Corretora de Valores e Câmbio 
Ltda. na qualidade de Agente Fiduciário e Agente de Garantias, DMCard Cartões de Crédito 
S.A. e DMCard Processamento de Dados e Central de Atendimento Ltda. na qualidade de 
fiadoras e intervenientes garantidoras a 1.ª emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, 
em séria única, para distribuição restrita da DMCard Securitizadora S.A. no valor total da 
emissão de R$ 200 milhões.  
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Foram subscritas debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie de garantia 
real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com 
esforços restritos da Companhia, conforme segue: 

• Boletim de subscrição n.º 001 emitido em 28 de maio de 2020 no valor de
R$40.000 (equivalente a 40.000.000 debêntures).

• Boletim de subscrição n.º 002 emitido em 25 de fevereiro de 2021 no valor de
R$40.000 (equivalente a 39.656.900 debêntures).

• Boletim de subscrição n.º 003 emitido em 25 de fevereiro de 2021 no valor de
R$2.000 (equivalente a 1.982.845 debêntures).

• Boletim de subscrição n.º 004 emitido em 25 de fevereiro de 2021 no valor de
R$4.000 (equivalente a 3.965.690 debêntures.

Em complemento, registramos a seguir outras informações relacionadas a debêntures 
citada:  
a) Prazo vigência e data de vencimento: as debêntures terão prazo de vigência de 60
(sessenta) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 14 de abril de
2.025.
b) Sumário das operações efetuadas: Emissão lastreada em direitos creditórios oriundos
de operações com cartões.
d) Forma de utilização de derivativos e os riscos envolvidos: A emissão não conta com a
contratação de instrumentos financeiro derivativos, motivo pelo qual não foram
identificados riscos relacionados à contratação desses instrumentos na estrutura da
emissão.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC) 

As informações contábeis intermediárias elaboradas de acordo com o CPC 21 (R1) – 
Demonstração Intermediárias estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC).  

A emissão das demonstrações financeiras intermediárias para o período de 01 de janeiro de 
2021 a 31 de março de 2021 foi autorizada pela Diretoria em 17 de maio de 2021. 
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Base de mensuração 

As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico, 
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos no 
fim de cada período de relatório. A Companhia elabora suas demonstrações financeiras, 
exceto as informações de fluxo de caixa, utilizando a contabilização pelo regime de 
competência. 

O custo histórico, geralmente, é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de bens e serviços. 

Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Companhia, todos os saldos apresentados em Reais nestas demonstrações 
foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 

Uso de estimativas e julgamento 

A elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, de acordo com as normas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), requer que a Administração use 
de julgamento, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados futuros podem 
divergir dessas estimativas.  

As estimativas e premissas, quando necessárias, são revistas de maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativa contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são 
revisadas.  

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.  

(a) Caixa e equivalentes de caixa

São ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Caixa e equivalentes de caixa 
incluem saldos de caixa, contas bancárias e investimentos financeiros de curto prazo com 
liquidez imediata e vencimento original igual ou inferior a três meses e que são 
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prontamente convertidos em um montante conhecido de caixa e sujeito a um risco 
insignificante de alteração no valor justo. 

(b) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros incluem depósitos bancários, aplicações financeiras, carteiras 
de crédito financeiro, assim como contas a pagar e outras dívidas. 

(i) Ativos e Passivos financeiros

Classificação e mensuração 

As práticas contábeis adotadas pela Companhia permitem que instrumentos financeiros 
sejam classificados sob as seguintes categorias: (i) instrumentos financeiros mensurados 
ao custo amortizado; (ii) instrumentos de dívida mensurados ao Valor Justo por meio de 
Outros Resultados Abrangentes (VJORA - instrumentos de dívida); (iii) instrumentos 
patrimoniais mensurados ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
(VJORA - instrumentos patrimoniais); e (iv) instrumentos financeiros mensurados ao Valor 
Justo por meio de resultado (VJR). A classificação depende da origem dos instrumentos ou 
da finalidade para a qual os instrumentos financeiros são adquiridos. A classificação dos 
instrumentos financeiros é efetuada no reconhecimento inicial da operação. 

Instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado 

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado quando os ativos financeiros são 
administrados para obter fluxos de caixa contratuais, constituídos apenas por pagamentos 
de principal e juros. A totalidade dos ativos financeiros classificados anteriormente em 
Empréstimos e Recebíveis foi contabilizada nesta categoria. 

Instrumentos financeiros mensurados ao Valor Justo por meio do Resultado (VJR) 

Os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes são classificados como ao valor justo por 
meio de resultado. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma 
irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos requisitos para ser 
mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir 
significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. Caixa e 
Equivalentes de Caixa foram classificados nesta categoria. 

A tabela abaixo demonstra como os ativos estão classificados:  
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Ativo/Passivo financeiro Classificação anterior 

Instrumentos financeiros Custo amortizado, VJR  
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo (VJR) 
Contas a receber operacionais Custo amortizado 
Outros créditos  Custo amortizado 
Fornecedores Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos  Custo amortizado 

(ii) Redução ao valor recuperável (impairment)

Ativos financeiros (incluindo recebíveis) 

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a 
cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido 
perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma 
evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial 
do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros 
projetados que podem ser estimados de uma maneira. 

Ativos não financeiros 

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de 
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ativos intangíveis com 
vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado todo ano. 

Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo 
exceder o seu valor recuperável. 

O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos 
despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos 
que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do 
capital e os riscos específicos do ativo. Perdas por redução no valor recuperável são 
reconhecidas no resultado. 
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Passivos financeiros 

Compreendem ao custo da transação diretamente relacionados a captação de debêntures. 
São inicialmente reconhecidos a valor justo, no caso de empréstimos, financiamentos e 
contas a pagar. Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar. 

(iii) Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

Com base no pronunciamento técnico CPC 48, as transferências de ativos financeiros 
dependem da extensão em que os riscos e benefícios relacionados aos ativos são 
transferidos a terceiros. 

De acordo com o contrato de cessão de direitos creditórios e a escrituração de debêntures, 
a Companhia se enquadra no item 3.2.5, alíneas (a): 

• A Companhia retém os direitos contratuais de receber fluxos de caixa dos ativos
financeiros; assume a obrigação contratual de pagar os fluxos de caixa aos seus
debenturistas; e não tem qualquer obrigação de pagar as quantias aos destinatários finais,
a menos que receba quantias equivalentes ao ativo original.
• Não pode vender ou penhorar o ativo original de acordo com o contrato de cessão.
• Tem a obrigação de remeter qualquer fluxo de caixa que receba em nome dos
destinatários finais sem atrasos significativos. Além disso, a entidade não tem direito de
reinvestir esses fluxos de caixa, exceto no caso de investimentos em dinheiro ou seus
equivalentes (como definidos no Pronunciamento Técnico CPC 03 – Demonstração dos
Fluxos de Caixa) durante o curto período de liquidação desde a data de recebimento até a
data da entrega exigida aos destinatários finais, e os juros recebidos como resultado desses
investimentos são passados aos destinatários finais.

(c) Impostos a recuperar

São registrados mediante apropriação na aquisição de serviços destinados à operação, os 
quais serão compensados com saldos a pagar no exercício seguinte. 

(d) Provisões para contingências

As contingências ativas e provisões judiciais são avaliadas pela Administração em conjunto 
com as assessorias jurídicas interna e externa. As contingências ativas somente são 
reconhecidas quando a sua realização é considerada líquida e certa, já as provisões judiciais 
são registradas quando a probabilidade de desembolso de caixa é avaliada como sendo 
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provável e se possam mensurar com razoável segurança. Em 31 de março de 2021, a 
Companhia não possui passivos contingentes. 

(e) Receitas

As receitas abrangem receitas de operações financeiras, receita de juros com debêntures 
e receitas de repasses de despesas com captação de debêntures. 

(f) Despesas

As despesas operacionais e financeiras são reconhecidas por competência no resultado. 
As despesas financeiras abrangem despesas com remuneração e captação de debêntures, 
tarifas bancárias e outras despesas financeiras. 

Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda foi apurado com base na alíquota de 15%, acrescido adicional de 10% 
sobre os lucros tributáveis, excedentes a R$ 240 no ano. A contribuição social foi apurada 
com base na alíquota de 9%, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30 % do lucro real. 

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os tributos apurados no 
exercício corrente, reconhecidos no resultado. O imposto corrente é o imposto a pagar 
calculado sobre o lucro real apurado no exercício, as taxas acima informadas.  

Apuração do resultado 

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de competência. 

4. Caixa e equivalentes de caixa

A rubrica “Caixa e equivalentes de caixa”, registrada pelo valor de R$1.351 é composta pelos 
valores disponíveis em conta corrente. 

  31/03/2021  31/12/2020 
Depósitos bancários à vista 1.351  1.938 

1.351  1.938 
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5. Caixa restrito

A rubrica de “caixa restrito” é uma conta vinculada gerida pelo agente fiduciário de acordo 
com as regras estabelecidas pela escritura de emissão das debêntures. A gestão é efetuada 
pela DM Securitizadora por meio de controles e sistemas internos e em conformidade com 
a escritura de emissão com apoio do agente fiduciário. A Companhia tem como 
responsabilidade de verificar, controlar e proteger os direitos dos investidores das 
debêntures. Em 31 de março de 2021, o valor em caixa restrito é de R$13.955 (R$ 1.103 em 
31 de dezembro de 2020), composto pelo saldo em conta corrente e aplicação financeira no 
Fundo Bradesco de renda fixa referenciado DI de liquidez imediata. 

6. Ativos vinculados

A rubrica de “ativos vinculados” representados pela carteira cedida pela DMCard Cartões de 
Créditos S.A. em garantia da operação de debêntures sem a aquisição substancial de risco e 
benefícios por parte da Companhia, conforme demonstrado abaixo: 

  31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 

Ativo Passivo  

Circulante Circulante 

Caixa restrito 13.955 Debêntures a pagar 1.006 643 

Ativos vinculados 73.051 40.643 Não circulante 
Debêntures a pagar 86.000 40.000 

Total do ativo 87.006 40.643 Total do passivo  87.006 40.643 

Os valores são escriturados pelo valor de face dos ativos vinculados, devido ao fato do prazo 
médio da carteira ser inferior a 180 dias, e o valor justo dos ativos não difere do valor 
contábil. A Companhia não está substancialmente exposta à variação do fluxo de caixa 
esperado associado aos ativos vinculados quando o cedente ou parte relacionada, em 
relação à operação de cessão, assumir obrigação não formalizada ou quando garantir, por 
qualquer outra forma, compensar as perdas de crédito associadas aos ativos vinculados 
objeto da operação. 

Os riscos e benefícios da operação são de responsabilidade da cedente, DMCard Cartões de 
Crédito S.A., todo fluxo de caixa gerado na Companhia pelos recebimentos da carteira são 
repassados a DMCard Cartões de Crédito S.A. retendo apenas a margem mínima de garantia 
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requerida em contrato. A Companhia desreconhece o ativo somente quando transferir os 
seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar 
integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a DMCard Cartões de 
Crédito S.A. por força de um acordo ou “repasse” e desreconhece o passivo quando a 
obrigação for revogada, cancelada ou expirar, ou liquidada. 

A classificação dos grupos acima é de responsabilidade da Administração e deverá ser 
estabelecida utilizando-se como metodologia, preferencialmente, o disposto na escritura de 
emissão de debêntures, associado aos ativos vinculados objeto da operação.  

Por meio do termo de Cessão, a DMCard Cartões de Crédito S.A. cede, de forma irretratável 
e irrevogável, os direitos creditórios a Companhia. A título de pagamento a Companhia 
pagará à cedente o preço de aquisição acordado por meio do recibo de cessão. Os termos 
de cessão firmados foram: 

• Termo de cessão n° 001/2020 emitido em 28 de maio de 2020 no valor de R$34.000;
• Termo de cessão n° 002/2020 emitido em 16 de setembro de 2020 no valor de
R$14.000.
• Termo de cessão n° 003/2020 emitido em 25 de fevereiro de 2021 no valor de
R$37.000.

A razão mínima de 140% (cento e quarenta por cento) entre o somatório de Ativos 
Vinculados e o Saldo Devedor das Debêntures, que deverá ser observada na Emissão, a todo 
e qualquer momento, até o resgate integral da totalidade das Debêntures. A razão mínima 
de cessão em 31 de março de 2021 é de 156% conforme demonstrativo abaixo: 

  31/03/2021 31/12/2020 
Razão mínima de cessão 
Debêntures 87.006 40.643 

Caixa restrito  13.955 58 
Ativos vinculados (a) 120.309 74.171 

134.264 74.229 

Razão mínima de cessão 154% 182% 

(a) Os ativos vinculados representam a margem de garantia que a DMCard Cartões
de Crédito S.A. concedeu. A posição sintética por vencimento dos ativos vinculados
cedidos está representada por:
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Faixas 31/03/2021 31/12/2020 
A vencer 93.164 62.946 
Vencidos de 1-30 dias 12.321 4.680 
Vencidos de 31-60 dias 4.485 1.926 
Vencidos de 61-90 dias 2.859 1.776 
Vencidos de 91-120 dias 1.488 1.538 
Vencidos de 121-150 dias 1.397 723 
Vencidos de 151-180 dias 1.404 582 
Vencidos de 181-360 dias 3.191 - 

120.309 74.171 

Caso o somatório dos ativos vinculados seja inferior à razão mínima de cessão, a Companhia 
deverá constituir reserva de déficit de lastro, mediante a retenção na conta centralizadora 
e/ou em investimentos permitidos, de recursos em moeda corrente nacional decorrentes 
do pagamento dos direitos creditórios vinculados, em montante suficiente para o 
atendimento da razão mínima de cessão, podendo liberar à DMCard Cartões de Crédito S.A. 
os eventuais valores remanescentes, observada a ordem de alocação de recursos, a título 
de excesso de lastro e desde que não esteja em curso nenhum evento de vencimento 
antecipado e/ou evento de aceleração e o agente de garantias deverá comunicar à emissora 
e à DMCard Cartões de Crédito S.A. a respeito do fato, com cópia para o agente fiduciário, 
informando a respeito da disponibilidade de recursos na reserva de déficit de lastro, para 
que em até 3 (três) dias úteis da data do envio da referida comunicação, possa realizar a 
cessão de novos direitos creditórios, nos termos do Contrato de Cessão de Créditos e sem 
prejuízo do disposto nesta Escritura de Emissão, em quantidade mínima suficiente para a 
recomposição da Razão Mínima de Cessão, sob pena de caracterização de um Evento de 
Aceleração. 

7. Adiantamento de recebíveis

A rubrica “adiantamento de recebíveis” é composta por recebimentos de carteira não 
repassados a DMCard Cartões de Créditos S.A. garantindo em caixa restrito e caixa e 
equivalentes de caixa os valores necessários para cumprir a razão mínima de cessão de 140% 
em garantia das debêntures emitidas e a Quantidade Mínima Mensal (QMM), definida no 
contrato, para pagamento das despesas relativas a captação de debêntures, remuneração 
dos debenturistas e outras despesas 
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  31/03/2021  31/12/2020 
Adiantamento de recebíveis 1.699  2.883 

1.699  2.883 

8. Debêntures

A emissão de debêntures pela Companhia caracterizada “Emissora” é amparada pelo 
Instrumento Particular de Escritura da 1.ª Emissão das Debêntures Simples, não conversíveis 
em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, 
para distribuição pública com esforços restritos da DMCard Securitizadora S.A. firmado em 
13 de abril de 2020. 

A 1ª emissão de Debêntures no valor total de até R$200.000 na data da emissão, totalizando 
200.000.000 (duzentos milhões) de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 (um 
real), no âmbito da 1.a emissão, observada a possibilidade de distribuição parcial das 
debêntures. 

A integralização das debêntures será condicionada a cessão fiduciária de direitos creditórios 
em garantia. A constituição dessa garantia deve ser aprovada no âmbito da AGE (Ata de 
Assembleia Geral Extraordinária) da Emissora arquivada na JUCESP em publicada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. 

A subscrição das debêntures é realizado por meio de “Boletim de Subscrição” emitido pela 
Companhia destinado aos investidores profissionais que subscrevem, as debêntures 
emitidas no âmbito da 1.ª emissão. As debêntures objeto de distribuição pública com 
esforços restritos de colocação, sob o regime de melhores esforços, com a intermediação 
da Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., como 
“coordenador líder” nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, da instrução 
normativa CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009. As debêntures subscritas e integralizadas 
com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, 
portanto, em 14 de abril de 2025, são compostas pelo: 

• Boletim de subscrição n.º 001 emitido em 28 de maio de 2020 no valor de
R$40.000 (equivalente a 40.000.000 debêntures).

• Boletim de subscrição n.º 002 emitido em 25 de fevereiro de 2021 no valor de
R$40.000 (equivalente a 39.656.900 debêntures).
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• Boletim de subscrição n.º 003 emitido em 25 de fevereiro de 2021 no valor de
R$2.000 (equivalente a 1.982.845 debêntures).

• Boletim de subscrição n.º 004 emitido em 25 de fevereiro de 2021 no valor de
R$4.000 (equivalente a 3.965.690 debêntures.

A emissão e a oferta restrita das debêntures são realizadas com base na deliberação da AGE, 
sendo registrada na ANBIMA, em até 15 (quinze) dias da data do comunicado de 
encerramento de oferta Restrita à CVM, nos termos do artigo 16 e do artigo 18, inciso V do 
Código ANBIMA. 

O Plano de Distribuição da Oferta Restrita seguirá o procedimento descrito na Instrução 
CVM n.º 476/09, no entanto, o coordenador líder poderá acessar, até no máximo, 75 
(setenta e cinco) investidores profissionais, sendo possível a subscrição por, no máximo, 50 
(cinquenta) investidores profissionais.  A distribuição pública das Debêntures será realizada 
nos termos da Instrução CVM nº 476/09, estando, portanto, automaticamente dispensada 
do registro de distribuição pública de que trata o artigo 19, caput, da Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, conforme alterada. 

As debêntures serão nominativas e escriturais, sem a emissão de cautelas ou certificados, e 
não serão conversíveis em ações da Emissora. 

Para todos os fins e efeitos legais, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo 
extrato da conta das Debêntures emitido pelo Escriturador. 

Em consonância aos termos do contrato, a Companhia, a título de “emissora”, deverá 
adquirir e vincular à Emissão novos direitos creditórios vinculados a cada integralização de 
debêntures. Em 28 de maio de 2020, a DMCard Cartões de Crédito S.A. (“Cedente”) e a 
Companhia (“Cessionária”) firmaram o Contrato de Promessa de Cessão de Direitos 
Creditórios e Outras Avenças, cedendo o valor total do Preço de Aquisição dos Direitos 
Creditórios descritos nos termos de cessão abaixo, pagos mediante depósito bancário. 

• Termo de cessão n° 001/2020 emitido em 28 de maio de 2020 no valor de R$34.000;
• Termo de cessão n° 002/2020 emitido em 16 de setembro de 2020 no valor de
R$14.000.
• Termo de cessão n° 003/2020 emitido em 25 de fevereiro de 2021 no valor de
R$37.000.

 Nos termos do “Contrato de Promessa de Cessão de Direitos Creditórios com Coobrigação 
e Outras Avenças”, os quais correspondem à totalidade dos direitos creditórios, presentes e 
futuros, detidos originalmente pela DMCard Cartões de Créditos SA., na qualidade de 
emissora e administradora dos cartões de crédito, contra os respectivos titulares da 
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totalidade das contas dos Cartões DMCard vinculadas aos estabelecimentos comerciais 
parceiros indicados na Escritura de Emissão, decorrentes do fluxo de utilização, a qualquer 
tempo, dos Cartões DMCard a eles emitidos, incluindo o cartão do titular e eventuais cartões 
adicionais, para a realização de compras de produtos e serviços, os quais incluem todos e 
quaisquer pagamentos, tarifas, encargos, taxas, serviços e valores devidos por Devedores 
Cedidos, nos termos do Contrato dos Cartões DMCard. 

A totalidade dos direitos creditórios oriundos da conta corrente bancária de titularidade da 
Companhia, de movimentação restrita, para a qual serão obrigatoriamente direcionados os 
valores recebidos pela Companhia a título de integralização das Debêntures e a título de 
pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados, e os direitos creditórios decorrentes dos 
investimentos a serem realizados com recursos disponíveis na Conta Centralizadora, nos 
termos a serem previstos na Escritura de Emissão. 

8.1 Remuneração das debêntures  

A remuneração das debêntures contemplará juros remuneratórios correspondentes à 
variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 5,5% ao ano, base 
252 dias úteis, incidentes sobre o valor nominal das debêntures. 

A partir da Data da 1ª Integralização, a Companhia a título de “Emissora” deverá constituir 
reserva para pagamento da próxima parcela de Remuneração e de Amortização 
Programada, de modo que mantenha na Conta Centralizadora e/ou investidos em 
Investimentos Permitidos, recursos em montante suficiente para (a) até o primeiro mês 
imediatamente anterior ao término do Período de Carência (inclusive), o pagamento de 
100% (cem por cento) da próxima parcela de Remuneração; e (b) a partir do primeiro mês 
imediatamente anterior ao término do Período de Carência (exclusive), o pagamento de 
100% (cem por cento) da próxima parcela de Remuneração e de 100% (cem por cento) da 
próxima parcela de Amortização Programada (“Reserva de Pagamento de Remuneração e 
Amortização Programada”). 

O pagamento da Amortização Programada ocorrerá mensalmente, após o Período de 
Carência, nas Datas de Pagamento que ocorrerem a partir do mês de novembro de 2022, 
sendo o primeiro pagamento em 14 de novembro de 2022 e o último, na Data de 
Vencimento (“Datas de Pagamento da Amortização Programada”), conforme cronograma 
de pagamentos constante do Anexo III à presente Escritura de Emissão. 

O pagamento da Remuneração ocorrerá (a) durante o Período de Carência, trimestralmente, 
a partir da Data de Emissão, sendo devidos nas Datas de Pagamento dos meses de janeiro, 
abril, julho e outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 13 de julho de 2020 e 
o último em 14 de outubro de 2022 (“Datas de Pagamento de Remuneração – Período de
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Carência”) e (b) durante o Período de Amortização, mensalmente, nas Datas de Pagamento, 
sendo o primeiro em 14 de novembro de 2022 e o último, na Data de Vencimento (“Datas 
de Pagamento de Remuneração – Período de Amortização”), conforme cronograma de 
pagamentos constante do Anexo III à presente Escritura de Emissão. 

Em 31 de março de 2021, a posição das debêntures é conforme demonstrada abaixo: 

31/03/2021 31/12/2020 
Circulante 
Debêntures a pagar (remuneração) 1.006 643 

Não circulante 
Debêntures a pagar (principal) 86.000 40.000 

87.006 40.643 

9. Transações com partes relacionadas

Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de março de 2021, bem como as transações 
que influenciaram o resultado dos exercícios, relativas a operações com partes relacionadas, 
decorrem principalmente do repasse das despesas com captação e remuneração de 
debêntures e outras despesas operacionais da Companhia, divulgado conforme CPC 05 
(Divulgações sobre Partes Relacionadas). 

a. Adiantamento de recebíveis e repasse de despesas

Por meio do Instrumento Particular de 1.° Aditamento ao Contrato de Promessa de Cessão 
de Direitos Creditórios e Outras Avenças, especificamente ao item 1.2, firmado em 16 de 
outubro de 2020, a Companhia celebra o acordo com a DMCard Cartões de Crédito S.A. 
quanto a “arcar com todos os custos e despesas relativos à Emissão, incluindo, sem 
limitação, a remuneração de todos os prestadores de serviços contratados pela Cessionária 
no âmbito da Emissão, bem como os custos e despesas relativos ao registro do presente 
Contrato de Cessão e seus aditamentos perante os cartórios de registros de títulos e 
documentos competentes e quaisquer outros custos e/ou despesas relativos ao presente 
Contrato, à Escritura de Emissão e/ou a quaisquer outros contratos correlatos sendo certo 
que deverá reembolsar a Cessionária por quaisquer desses custos e/ou despesas que 
venham a ser pagos diretamente pela Cessionária”. A cobrança é realizada por meio de 
emissão de nota de débito, esses são compensados com o adiantamento de recebíveis de 
modo a apresentar os valores não repassados pelo valor líquido.  
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No período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021, as receitas com captação de 
debêntures, tratados como receita operacional financeira, foi no montante de R$524 e a 
receita de juros com debêntures, tratado como receita financeira, foi no montante de 
R$1.081.  

As despesas operacionais repassadas a DMCard Cartões de Crédito S.A. no período foi no 
montante de R$4. 

10. Patrimônio Líquido

a. Capital Social

O Capital social, de R$100 é representado por 100.000 ações ordinárias, todas nominativas 
e sem nominal, ficando distribuído conforme quadro a seguir: 

Sócio % Participação  Capital 
Social 

DMCard Cartões de Crédito S.A. 99,00% 99 
DMCard Proc. de Dados e Central de Atendimento Ltda. 1,00% 1 

100,00%  100 

As ações subscritas foram parcialmente integralizadas no valor de R$10 em 28 de fevereiro 
de 2020 e a integralização do valor de R$90 foram realizadas em 21 de maio de 2020. 

b. Resultado do período

A Companhia apresentou um lucro no período de R$23 provenientes de receita com 
aplicação financeira.  

11. Resultado

11.1 Receita operacional financeira  

A rubrica “receita operacional financeira”, registrada no valor de R$524 em 31 de março 
de 2021 é composta pela receita com estrutura de debêntures. Em 31 de março de 2020, 
a Companhia não havia debêntures estruturada e emitida. 
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11.2 Resultado financeiro líquido  

O resultado financeiro líquido está representado conforme abaixo, e não havia saldo em 
31 de março de 2020 para fins de comparação. 

  31/03/2021 
Receitas financeiras 
Receita de juros com debêntures 1.081 
Rendimentos de aplicações 32 

1.113 
Despesas financeiras 
Tarifas bancárias (477) 
Despesas com captação de debêntures (47) 
Despesas com remuneração de debêntures (1.081) 

(1.605)  

12. Imposto de renda e contribuição social

O cálculo do imposto de renda e da contribuição social está assim representado, e não 
havia saldo em 31 de março de 2020 para fins de comparação. 

31/03/2021 
Apuração de IR / CS 
Resultado antes da tributação sobre o lucro 30 
Total 30 
Adições / (exclusões): - 
Lucro real 30 

Imposto de Renda (4) 
Contribuição Social  (3) 

Total 23 

13. Seguros

A Companhia não adota a política de contratar cobertura de seguros para ativos sujeitos a 
riscos. 



DMCARD SECURITIZADORA S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias 
Período findo em 31 de março de 2021 
(Em milhares de reais)

28 

14. Política de gestão de riscos financeiros

A Companhia possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a 
transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa 
política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e 
gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa.  

A política de gerenciamento de risco da Companhia foi estabelecida pela diretoria e prevê a 
existência de um comitê de gerenciamento de risco.  

O comitê de gerenciamento de risco auxilia a Diretoria Financeira a examinar e revisar 
informações relacionadas com o gerenciamento de risco, incluindo políticas significativas, 
procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco e a necessidade de aporte de 
capital. 

a. Risco de liquidez

É risco da Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre 
os recebimentos e pagamentos previstos. 

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas de 
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de 
tesouraria. 

b. Risco de mercado

(i) Risco com taxa de juros

O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa 
de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a 
empréstimos e financiamentos captados no mercado. A Companhia monitora 
continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual 
necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra o risco de 
volatilidade dessas taxas. 

15. Outros assuntos
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A Companhia afirma que não operou instrumentos financeiros derivativos no período findo 
em 31 de março de 2021. 

“COVID 19”  

A Companhia mantém o comitê de crise, formado por Diretores, Gerentes e 
representantes das áreas, que avalia semanalmente o cenário da COVID-19. Nosso foco é 
segurança de nossos colaboradores e de minimizar os efeitos nas atividades operacionais, 
atendendo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
autoridades de saúde pública. 

A Companhia não identificou efeitos significativos no período, bem como projeções 
futuras, no negócio decorrentes do ramo de atividade da Companhia.  

16. Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes que impactem as demonstrações financeiras de 31 
de março de 2021. 

Carolina Camacho de Paula  
Contadora CRC 1SP 317067/0-7 

Bruno Pascele Piva 
Controller CRC 1SP 267.093/O-2 






