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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas

Aos
Administradores e Acionistas da
Simple Way Locações e Serviços S.A.
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Simple Way Locações e
Serviços S.A. (“Controladora”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Simple Way Locações e Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados
para o exercício findo nessa data, 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 individuais
e consolidadas”. Somos independentes em relação à Controladora e suas controladas, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A diretoria da Controladora é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo – SP - Brasil

Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas

A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, a diretoria é
responsável pela avaliação da capacidade de a Controladora 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 diretoria pretenda
liquidar a Controladora e/ou as empresas do Consolidado ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Controladora e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, 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 é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 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 profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, 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 resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.



3

 Obtivemos 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 Controladora e suas controladas.

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Controladora. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 condições futuras podem levar
a Controladora e o Consolidado a não mais se manter em continuidade operacional.

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada

 Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Rui Borges
Contador CRC-1SP207135/O-2
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4 

ATIVO Controladora  Consolidado  PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Controladora  Consolidado  

 2021  2020  2021   2021  2020  2021  

CIRCULANTE 13.614  1.743  1.960.803  CIRCULANTE 11.580  7.414  1.001.800  

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 2 (d)) 131  6  1.802.018  Obrigações por empréstimos (Nota 13) -  -  820.118  

Títulos e valores mobiliários (Nota 5 (a)) -  1.220  -  Contas a pagar diversas (Nota 14) 7.673  7.387  157.439  

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5 (b)) -  -  57.979  Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5 (b)) -  -  14.462  

Adiantamentos concedidos  -  -  577  Obrigações sociais e provisões trabalhistas  -  -  4.620  

Contas a receber de clientes (Nota 6) -  -  22.583  Fiscais e previdenciárias (Nota 15) 3.907  27  5.161  

Despesas antecipadas  (Nota 7) 6.916  -  20.531         

Outros créditos (Nota 8) 6.367  70  30.147         

Ativos não financeiros mantidos para venda  (Nota 9)            200  447            26.968         

              

                            NÃO CIRCULANTE 1.864.019  24.736  1.602.434  NÃO CIRCULANTE 764.943  169  1.460.327  

Títulos e valores mobiliários (Nota 5 (a)) 98.258  14.760  98.258  Obrigações por empréstimos (Nota 13) 764.924  -  1.460.286  

Outros créditos (Nota 8) 10.959  9.016  9.535  Fiscais e previdenciárias (Nota 15) 18  169  18  

Imobilizado (Nota 10) -  960  1.490.269  Provisão para passivos contingentes (Nota 16)                        1  -                   23  

Intangível (Nota 11) -  -  4.372         

Investimentos  (Nota 12) 1.754.802  -  -         

       PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 17) 1.101.110  18.896  1.101.110  

       Capital social  1.084.100  40.010  1.084.100  

       Reserva Legal 1.906  -  1.906  

       Reserva de lucros 15.104  10          15.104  

       Prejuízos acumulados -  (21.124)  -  

       TOTAL DO PASSIVO E         

TOTAL DO ATIVO 1.877.633  26.479  3.563.237  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.877.633  26.479  3.563.237  

              



Simple Way Locações e Serviços S.A.  
 
Demonstração do resultado em 31 de Dezembro 

(Em milhares de reais) 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021 

Receitas de locação    

 

106  2.943  131.495 

Lucro na alienação de veículos 

 

Os 

193  786  30.696 

Custos de locação (Nota 20) (302)  (1.396)  (50.509) 

Prejuízo na alienação de veículos (Nota 20) (535)  (2.347)  (2.748) 

Provisão para credores de liquidação duvidosa  -  56  (1.869) 

Reversões de impairment -  -  (6) 

Resultado de locações (538)  42  107.059 

      
Receitas de manutenções    6.242  3.386  6.242 

Custos dos serviços prestados (Nota 20) (296)  (1.729)  (296) 

Resultado de manutenções 5.946  1.657  5.946 

      
      
LUCRO BRUTO 5.408 

 

 1.699  113.005 

      
Resultado de equivalência patrimonial 24.960  -  - 

Despesas tributárias (Nota 22) (3.153)  (195)  (15.576) 

Despesas administrativas (Nota 21) (8.552)  (1.078)  (19.469) 

Despesas de pessoal (Nota 21) (2.104)  (3.148)  (10.228) 

Outras receitas operacionais (Nota 24) 152  185  154 

Outras despesas operacionais (Nota 25) (34)  (352)  (56) 

LUCRO OPERACIONAL 16.677  (2.889)  67.830 

      
Receitas financeiras (Nota 23) 29.829  381  43.722 

Despesas financeiras (Nota 23) (5.152)  -  (61.311) 

      
LUCRO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO 41.354  (2.508)  50.241 

      

Imposto de renda diferido 112  (125)  (1.319) 

Contribuição social diferido 40  (45)  (562) 

Imposto de renda valores correntes (2.481)  -  (7.517) 

Contribuição social  valores correntes (901)  -  (2.719) 

LUCRO DO EXERCÍCIO 38.124  (2.678)  38.124 

      
Lucro (prejuízo) do exercício por quota do capital social R$   0,04  (0,27)  0,04 



Simple Way Locações e Serviços S.A.  
 
Demonstração do resultado abrangente em 31 de Dezembro 

(Em milhares de reais) 
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 Controladora  Consolidado  
 2021  2020  2021  

LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 38.124  (2.678)  38.124  

       
       

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 38.124  (2.678)  38.124  



Simple Way Locações e Serviços S.A. 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de Dezembro  
(Em milhares de reais) 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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      Reservas de lucros       

  Capital 

social  

 Reserva legal  Reserva Especial 

de lucros 

 Lucros (Prejuízos) 

acumulados 

  Total 

Controladora 

 Total 
Consolidado 

Em 31 de dezembro de 2019  40.010  -  10  (18.446)  21.574  - 

             

Prejuízo do exercício  -  -  -  (2.678)  (2.678)  - 

             Em 31 de dezembro de 2020  40.010  -  10  (21.124)  18.896  18.896 

             
Aumento de capital  1.044.090                                

- 

                                  -                                    

- 

 1.044.090  1.044.090 

Lucro do exercício  -  -  -  38.124  38.124  38.124 

Destinações:             

 Reserva Legal  -                       

- 

 1.906  -  (1.906)  -  - 

Reserva especial de lucros  -                       

- 

 -  15.094  (15.094)  -  - 

             Em 31 de dezembro de 2021  1.084.100  1.906  15.104  -  1.101.110  1.101.110 



Simple Way Locações e Serviços S.A. 
 
Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de Dezembro  
(Em milhares de reais) 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021 

Fluxos de caixa das atividades operacionais      
      Ajustes ao Lucro do exercício 38.124  (2.678)  38.124 

      
Ajustes ao resultado do exercício:      
Depreciações e amortizações  -  18              22.369  
Valor residual da  venda de veículos  -  1.475   (28.292) 
Provisão para perda de valor residual 255  (1)             255 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa -  (56)                731  
Provisão para participação em resultado -  -                1.134  
      Ganhos ou perdas com derivativos -  -              3.696  
Provisões operacionais -  -  (39.448) 
Juros sob empréstimos 4.730  -              48.548  
Tributos diferidos (152)  169              1.881  
Provisão para passivos contingentes  1  (5)                     23 
Resultado de participação em controlada (24.960)   -  - 
      
Lucro ajustado 17.998  (1.078)  49.021 

      
Aumento (redução) em títulos e valores mobiliários (82.278)  (9.803)          (82.278) 

 Aumento (redução) em contas a receber clientes -  40             (2.882) 
 Aumento (redução) em ativos não financeiros mantidos para venda (7)  1.995             (7) 
 Redução (aumento) em adiantamentos para aquisição de veículos -  -              2.962 
 Aumento (redução) em despesas antecipadas (6.916)  225             4.515 
 Aumento (redução) em outros créditos (8.046)  1.420             (23.619) 
 Variação de ativos (97.247)  (6.123)  (101.309) 

      
Aumento (redução) em contas a pagar diversas 286  (4.935)            114.415  
Outros passivos  3.876  13                (37.246)  
Variação de passivos 4.162  (4.922)  77.169 

      
Caixa líquido das atividades operacionais (75.087)  (12.123)  24.881 

      
Investimento em controlada - Fleetzil (1.618.751)  -  - 
Redução (aumento)  veículos para locação locação 963  12.019  (646.322) 
Outros itens de imobilizados e intangível -  86  (1.781) 
Caixa líquido das atividades de investimento (1.617.788)  12.105  (648.103) 

      
Aumento de capital – VW Participações 933.000  -  933.000 
Empréstimos obtidos -  -  615.160 
Liquidação de empréstimos e financimentos                                         -                              -                                (62.924) 
Debêntures 760.000                              -  760.000 
      
Caixa líquido das atividades de financiamento 1.693.000  -  2.245.236 

      
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 125  (18)  1.622.014 
      
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6  24  180.004 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 131  6  1.802.018 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 125  (18)  1.622.014 



Simple Way Locações e Serviços S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras  
em 31 de Dezembro de 2021 
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1  Contexto operacional 

 

A Simple Way Locações e Serviços S.A. (“Controladora” ou “Companhia” ou “Simple Way”) e sua 
controlada Fleetzil Locações e Serviços Ltda, em conjunto “consolidado” como a divisão de locação de 
Frotas do Grupo Volkswagen no Brasil utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos, e 
suas demonstrações financeiras devem ser entendidas neste contexto. A Companhia tem por objeto social 
a participação em outras sociedades. 
 
Em 05 de abril de 2021 ocorreu a mudança do contrato social da Simple Way Locações e Serviços LTDA. 
para Simple Way Locações e Serviços S.A. 
 
A Companhia é uma sociedade anônima fechada, com sede em São José dos Pinhais no Estado do Paraná 
– PR na Rua Antonio Singer, 6.751 e sua controladora é a Volkswagen Finance Overseas, localizada na 
cidade de Amsterdam, na Holanda. 
 
Reestruturação Societária 
 
A administração da Volkswagen Participações Ltda. aprovou, em Reunião Extraordinária de Sócios, 
realizada em 11 de outubro de 2021, a seguinte deliberação em relação à sua controlada Simple Way 
Locações e Serviços S.A., que passou a ser controlada pela Volkswagen Finance Overseas. 
 
Aprovação da distribuição de dividendos da Volkswagen Participações Ltda. relativos a exercícios 
anteriores baseados no balancete elaborado em 31 de julho de 2021 avaliados a valor de livros, no valor 
total de R$ 951.562 equivalente a 99,9999999% do capital social da Simple Way e correspondente a 
973.009.999 ações ordinárias.  
 
A  Volkswagen Finance Overseas aprovou a integralização de capital em 11 de outubro de 2021 o aumento 
de capital na Simple Way S.A. com o investimento no valor de R$ 111.091.  O valor base para a avaliação 
considerou a posição contábil que a Fleetzil Locações e Serviços Ltda. apresentou em seus livros em 30 de 
junho de 2021. Os resultados apurados após esta data foram consolidados nas demonstrações financeiras 
consolidadas.  

  Demonstração de aumento de Capital – Simple Way S.A. 

 Valores em R$ mil  Quotas (em milhares) 

Capital Social Atual                                          973.010                                         973.010 

(+) Acervo líquido incorporado 111.090  111.090 

Valor do Capital após o aumento 
Social Atual 

1.084.100  1.084.100 

    
 
Em 27 de dezembro de 2021 Simple Way realizou na controlada Fleetzil Locações e Serviços Ltda. um 
aumento de capital no montante de R$ 1.683.751. 
 
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 11 de maio de 2022.  
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2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 
  

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, 
no caso de determinados ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos), tem seu custo 
ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. Os ativos mantidos para a venda são mensurados pelo 
menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos 
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Companhia incluem, portanto, 
estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões para créditos de liquidação 
duvidosa, para passivos contingentes, para imposto de renda, valorização dos ativos financeiros e outras 
similares. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como 
as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras. As 
demonstrações financeiras consolidadas não apresentam comparativos pois a aquisição da investida 
ocorreu somente em 2021.   
 

(a) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Companhia atua (a "moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação. 
 

(b) Transações e saldos 
 

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados.  
 

(c) Apuração do resultado 
 

O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui: os rendimentos, encargos e variações 
monetárias, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, receitas de manutenções pré-
pagas. 
 
 

(d) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor, e com prazo original de vencimento 
igual ou inferior a 90 dias. 
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em 31 de Dezembro de 2021 
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O caixa e equivalentes de caixa compreendem: 

 
  Controladora  Consolidado  

  2021  2020  2021  

 Disponibilidades - depósitos bancários  131  6  1.693.272  

 Aplicações Financeiras em certificados de 

depósitos bancários - CDB   -  -  108.746  

   131  6  1.802.018  

        
        

 

(e) Ativos circulante e não circulante 
 
Demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos e variações monetárias auferidas até a 
data do balanço e, quando aplicável, ajustados aos respectivos valores justos. 
 

Os ativos são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 

meses após a data do balanço. 

 

(f) Ativos financeiros 
 
Classificação  
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: 
 

• Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do 
resultado). 

 
(i) Hierarquia do valor justo  

 
Ao determinar e divulgar o valor justo dos instrumentos financeiros, o Consolidado utiliza a hierarquia a 
seguir:  
 
Nível 1: preços cotados, não ajustados, em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.  
 
Nível 2: informações que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto 
preços cotados incluídos no Nível 1.  
 
Nível 3: dados não observáveis para ativos ou passivos. A tabela a seguir apresenta a composição da 
hierarquia dos instrumentos financeiros do Consolidado, mensurados ao valor justo. 
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A tabela a seguir apresenta a composição da hierarquia dos instrumentos financeiros do Consolidado, 
mensurados ao valor justo: 
 
 
 

 
 

• Mensurados ao custo amortizado. 
 
A classificação depende do modelo de negócio da Companhia para gestão dos ativos financeiros e os 
termos contratuais dos fluxos de caixa. 
 

(ii) Mensuração 
 
No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso 
de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação 
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado. 
 
 

(iii) Impairment de ativos financeiros 
 
O Consolidado avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida 
registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não 
um aumento significativo no risco de crédito.  
 
Para as contas a receber de clientes, o Consolidado aplica a abordagem simplificada conforme permitido 
pelo IFRS 9 / CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do 
reconhecimento inicial dos recebíveis. 
 
 
 
 

         
 Valor Justo  Nível 1  Nível 2  Total 

Aplicações financeiras de Liquidez 207.004  207.004  -     207.004 
Instrumentos financeiros derivativos  57.979  -   57.979  57.979 

Total de ativos financeiros  264.983  207.004  57.979  264.983        
    

Instrumentos financeiros derivativos  14.462 
 

             -                      
 

14.462 
 

14.462 

Empréstimos a valor de mercado 1.078.693  1.078.693  -                    1.078.693 

Total de passivos financeiros     1.093.155  1.078.693  14.462  1.093.155 
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(iv) Compensação de instrumentos financeiros  
 

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

(v) Instrumentos financeiros e derivativos 
 
A Companhia adota a contabilidade de hedge (hedge accounting) para fins de empréstimos. 

Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos 
é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o 
ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento 
de hedge nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o 
método depende da natureza do item/objeto que está sendo protegido por hedge. O  
Grupo adota a contabilidade de hedge (hedge accounting) e designa certos derivativos como: 
 
a)  Hedge de valor justo 

 
As variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de valor justo são 
registradas na demonstração do resultado, com quaisquer variações no valor justo do ativo ou passivo 
protegido por hedge que são atribuíveis ao risco protegido. A Companhia só aplica a contabilidade de 
hedge de valor justo para se proteger contra o risco de taxas de juros fixos de empréstimos. O ganho ou 
perda relacionado com a parcela efetiva de swaps de taxa de juros para proteção contra empréstimos 
com taxas fixas é reconhecido na demonstração do resultado como "Despesas financeiras". O ganho ou 
perda relacionado com a parcela não efetiva é reconhecido na demonstração do resultado como "Outros 
ganhos (perdas), líquidos". As variações no valor justo dos empréstimos com taxas fixas protegidas por 
hedge, atribuíveis ao risco de taxa de juros, são reconhecidas na demonstração do resultado como 
"Despesas financeiras". 

 
 Se o hedge não mais atender aos critérios de contabilização do hedge, o ajuste no valor contábil de um 

item protegido por hedge, para o qual o método de taxa efetiva de juros é utilizado, é amortizado no 
resultado durante o período até o vencimento. Também foram documentados os testes de efetividade 
prospectivos e retrospectivos, ficando confirmado que os derivativos designados são altamente efetivos 
na compensação dos efeitos da variação cambial. 
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(g) Contas a receber 
 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso 
normal das atividades da Companhia.  
 
A Companhia mantém as contas a receber de clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa 
contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, 
deduzidas das provisões para perdas.  
 
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
ativo circulante.  Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 
 

(h) Despesas antecipadas 
 
Refere-se a, principalmente a estruturação de debêntures emitidas, sendo apropriadas ao resultado de 
acordo com o prazo da operação. Na controlada, referem-se também a despesas relacionadas a locação 
de veículos. 
 

(i) Ativos não financeiros mantidos para venda 
 

Os ativos não circulantes são classificados como ativos mantidos para venda quando seu valor contábil 

for recuperável, quando essa venda for praticamente certa. Estes ativos são avaliados pelo menor valor 

entre o valor contábil líquido e o valor justo, menos os custos de venda. Periodicamente há uma avaliação 

dos ativos tendo como referência parâmetros externos e de mercado, quando aplicável o valor residual é 

ajustado. 

Veículos de frota destinados a venda 
 
São classificados como “veículos de frota destinados a venda” os carros cujos valores contábeis serão 

recuperados por meio da venda, em vez do uso contínuo. Essa condição é considerada atendida quando: 

(i) os carros estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, sendo sua venda altamente 

provável; (ii) a Administração está comprometida com a venda dos carros desativados do imobilizado; (iii) 

os carros são efetivamente colocados à venda por preço razoável em relação ao seu valor justo corrente; 

e (iv) espera-se que a venda se qualifique como concluída em até um ano a partir da data da classificação.  

Os veículos de frota destinados a venda são apresentados pelo menor valor entre o valor justo deduzido 

das despesas estimadas de venda e o seu valor contábil líquido, que contempla o custo de aquisição 

líquido da depreciação acumulada até a data em que são classificados como “veículos de frota destinados 

a venda”. 
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(j) Imobilizado 

 
Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo custo histórico deduzido da depreciação. O custo 
histórico inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção dos bens. 
 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
apropriado, somente quando for provável que fluam para a Companhia os benefícios econômicos futuros 
associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. Todos os outros reparos e 
manutenções são reconhecidos no resultado do exercício como despesas operacionais, quando 
incorridos. 
 
A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida útil 
econômica dos bens a seguir: 
 
(i) Móveis, utensílios e equipamentos: 10 anos; 
(ii) Veículos: 5 anos; 
(iii) Sistema de processamento de dados: 5 anos. 
 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, quando necessário, ao final de cada 
exercício. 
 
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos recursos recebidos com o 
valor contábil, e são reconhecidos no resultado. 
 
Os itens do imobilizado são mensurados pelo seu custo histórico de aquisição menos o valor da 
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração, 
excluindo custos de financiamentos. 
 
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto 
do custo, deduzido do valor residual. 
 
A depreciação é reconhecida no resultado tendo como base o método linear com relação às vidas úteis 
estimadas de cada parte de um item do imobilizado, tendo em conta que este método é o que mais reflete 
de perto o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. 
 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil 
do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 
 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de 
exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 
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 Vida útil 

(anos) 
 

Veículos para locação (*) 3 a 6  
Veículos próprios 5  
Benfeitorias em propriedade de terceiros 6  
Equipamentos 10  
Móveis e utensílios 10  
Sistemas de processamento de dados 5  
Sistema de informações  5  

                              
 
(*) o tempo de vida útil de cada veículo é de acordo com os contratos de locação, podem ser de 12 a 36 
meses para veículos leves e de até 72 meses para veículos pesados. 
 
 
 

(k) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 
 
Com base em análise anual da administração, se o valor de contabilização dos ativos não financeiros da 
Companhia exceder o seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre seu valor justo líquido  
de despesa de venda e seu valor em uso, é reconhecida uma perda por redução ao valor recuperável no 
resultado do exercício. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não foram registradas 
perdas por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. 
 

(l) Intangível 
 

As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e 
fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida 
útil estimada dos softwares de cinco anos. 
 
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, quando incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de 
software identificáveis e exclusivos, controlados pelo Companhia, são reconhecidos como ativos 
intangíveis. 
 

(m) Passivo circulante e não circulante 
 

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e das 
variações monetárias incorridas até a data do balanço. 
 
Os passivos são apresentados como passivo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior 
a 12 meses após a data do balanço.  
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(n) Contas a pagar aos fornecedores 
 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido 
no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 
não circulante.  
 
 

(o) Empréstimos e financiamentos 
 

Os empréstimos em moeda nacional são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Os 
empréstimos em moeda estrangeira estão demonstrados ao seu valor justo. 
 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em 
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.  
 
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.    
 
 

(p) Provisão para imposto de renda e contribuição social 
 

A provisão para o imposto de renda (“IRPJ”) é calculada à alíquota-base de 15% do lucro tributável, 

acrescida de adicional de 10% sobre determinados limites. A provisão para contribuição social (“CSLL”) é 

calculada à alíquota de 9% do lucro antes do imposto de renda. 

 
(q) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais 

 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e obrigações legais 

são efetuados de acordo com os critérios abaixo: 

 
   (I) - Ativos contingentes - os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando da 

existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização. 

 
   (II) - Passivos contingentes - os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente quando, baseado 

na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma 

ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e 

quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Quando identificados, os 

passivos contingentes classificados como perda possível são apenas divulgados em notas explicativas, 

enquanto aqueles classificados como perda remota não requerem provisão, nem divulgação.  
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   (III) - Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - são derivadas de obrigações tributárias previstas na 

legislação, independentemente da probabilidade de sucesso de processos judiciais em andamento, e têm 

os seus montantes integrais reconhecidos contabilmente. 

 

 

(r) Reconhecimento da receita 
 

 A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida de impostos, 
devoluções, abatimentos e descontos.  

 
 A Companhia reconhece a receita quando:  

(i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança;  
 (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia e; 

(iii) critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme 
descrição a seguir: 

 
Receita de locações 

 
 A receita de aluguel proveniente de veículos arrendados a terceiros, conforme contrato de arrendamento 

operacional, é reconhecida pelo método linear na demonstração do resultado, durante o período de 
arrendamento.  

 
 O valor do contrato é reconhecido em sua totalidade como contas a receber de clientes (“Locações a 

receber”), tendo sua contrapartida na conta de rendas a apropriar (conta redutora de “Locação a 
receber”). A apropriação mensal da receita provém da conta de rendas a apropriar de acordo com a 
vigência do contrato pelo método pró rata. 

 
Receita de serviços de revisões planejadas 

  
 A Companhia possui um pacote de revisões (manutenção) planejadas das marcas Volkswagen e Audi 

adquiridas no momento da compra de um veículo zero quilometro. A receita proveniente deste pacote, é 
reconhecida mensalmente pelo método linear na demonstração do resultado durante o prazo do contrato 
que é de 36 (trinta e seis meses). 
 
Receita financeira 
 
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o 
método da taxa efetiva de juros. 
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3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

 

   
A Companhia faz estimativas e estabelece premissas com relação ao futuro, baseada na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e 
passivos para o próximo exercício estão divulgadas a seguir.  

 
(a) Reconhecimento da perda estimada com crédito de liquidação duvidosa 
 
A Companhia efetua estimativa de perda das contas a receber considerando o custo histórico de perdas 
dos clientes. 

 
(b) Análise de indicativos de desvalorização do ativo imobilizado e teste de Impairment 
 

 A capacidade de recuperação dos ativos, que são utilizados nas atividades da Companhia, é avaliada 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo 
de ativos pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes ativos 
for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos 
patamares. 
 

4 Gestão de risco financeiro 

 

4.1 Fatores de risco financeiro 
 

As atividades da Companhia expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito e 
risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Companhia se concentra na imprevisibilidade 
dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da 
Companhia. 
 

 A gestão de risco é realizada pela administração que identifica, avalia e protege a Companhia contra 
eventuais riscos financeiros. A administração estabelece princípios para a gestão de risco global, bem 
como para áreas específicas, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros não 
derivativos e investimento de excedentes de caixa. 

 
(a) Risco cambial 
 
O risco cambial ocorre quando ativos ou passivos registrados são mantidos em moeda diferente da moeda 
funcional da Companhia.  
 
A Companhia realiza operações de Swap para proteção do risco cambial. As operações consistem na troca 
de indexadores (troca da variação cambial pelo indexador CDI). Com isso, não existe risco nas operações 
de derivativos. 
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Em 31 de dezembro de 2021 a controlada possuía ativos e passivos denominados em moeda estrangeira 
nos montantes descritos a seguir 

 
 
b) Risco de crédito 
 

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras 
bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo contas a receber em aberto. A utilização de 
limites de crédito é monitorada regularmente. Provisões para perdas são reconhecidas pela administração 
para fazer frente ao risco de inadimplência. 

 
(c) Risco de liquidez 
 

A previsão de fluxo de caixa é realizada de maneira centralizada pelo departamento financeiro da 
Companhia que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar 
que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. 
A administração investe o excesso de caixa em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo 
e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez para 
fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. 

 
 
 
4.2 Gestão de capital 
 
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos quotistas e benefícios às outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento devolver 
capital aos quotistas ou, ainda, emitir novas quotas ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. 
Condizente com outra companhia do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de 
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital 
total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto 
e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e 
equivalentes de caixa. 

 
5 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 

 
2021 

 
Valor original 

 
Valor original 

 
Valor original 

 
Valor em 31/12 

 
(US$) 

 
(EUR) 

 
R$ 

 
R$ 

Empréstimos/ Exposição líquida 92.466 
 

86.098 
 

1.010.951 
 

1.078.693 
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(a) Títulos e valores mobiliários 

 

Os títulos e valores mobiliários são representados por aplicações em certificados de depósito bancário no 

Banco Volkswagen S.A.  com rendimento indexado ao DI, no montante de R$ 98.258, com vencimento em 

2023 e 2024 (2020 - R$ 15.980).  

O valor justo e o custo amortizado para estas operações, na data base, são semelhantes. 
 

(b) Instrumentos financeiros derivativos 

 

A Companhia, na figura de sua controlada, realiza operações de Swap para proteção do risco cambial. As 
operações consistem na troca de indexadores (troca da variação cambial pelo indexador CDI). 
 
 2021  

 Ativo Passivo Posição Líquida   

Operações com Swap                57.979       (14.462)       43.517  

                 57.979       (14.462)       43.517  
     

 
As operações em 31 de dezembro de 2021 estão assim representadas:  

             2021 

Operação 
Banco 
Swap 

Data Início 
Data 

Vencimento 
Taxa Inicial 

Valor 
Original 

Valor 
Original 

R$ U$D/EUR 

Internacional Citi 31/03/2021 30/03/2022 US$ 5,78 18.000 104.004 

Internacional Citi 19/11/2021 14/11/2022 US$ 5,43 12.000 65.160 

Internacional Bofa 30/12/2020 23/06/2022 EUR 6,35 21.900 139.065 

Internacional Bofa 02/06/2021 02/06/2023 EUR 6,49 20.428 132.722 

Internacional Bofa 19/02/2020 18/02/2022 EUR 4,70 21.277 100.000 

Internacional Bofa 18/03/2020 09/03/2022 EUR 5,33 22.493 120.000 

Internacional Bofa 17/12/2021 20/06/2023 US$ 5,58 35.842 200.000 

Internacional Bofa 19/11/2021 20/11/2023 US$ 5,43 27.624 150.000 
 

     179.564 1.010.951 
 

       
  Ponta ativa Ponta passiva   

Banco Swap 
Valor 

Original R$ 
 MTM  MTM  

Ajuste 
MTM 

Citi 18.000  100.642  104.540  (3.898) 

Citi 12.000  67.550  66.556  994 
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Bofa 21.900  139.426  142.701  (3.275) 

Bofa 20.428  131.358  137.694  (6.336) 

Bofa 21.277  134.525  101.217  33.308 

Bofa 22.493  142.218  120.794  21.424 

Bofa 35.842  204.553  205.506  (953) 

Bofa 27.624  158.420  156.167  2.253 
 179.564  1.078.692  1.035.175  43.517 

6 Contas a receber 
 
  Controladora  Consolidado 

  2021   2020  2021 

Contas a receber com locações  -  -  30.147 
Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa 

 -  -  (7.564) 
  -  -  22.583 

 
Aging do contas a receber é a seguinte: 

 2021  
A vencer  18.902   
Vencidos em até 30 dias  2.577   
Vencidos de 31 a 90 dias  611   
Vencidos acima de 91 dias  8.057   
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (7.564)  
  22.583  

 
 
 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela 
administração para cobrir eventuais perdas prováveis nas contas a receber de cliente. A provisão é 
calculada com base na avaliação de cada cliente, e a movimentação no exercício encontra-se apresentada 
abaixo: 
 
 

 2021  
Em 1° de janeiro       (8.833)  
Reversão/(provisão) à PCLD        1.269   
Em 31 de dezembro       (7.564)  

 

 

7 Despesas antecipadas 
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  Controladora  Consolidado 

  2021  2020  2021 

Estruturação debêntures   6.916  -  6.916 
Outras despesas antecipadas  -  -  13.615 

  6.916  -  20.531 

       
       

8 Outros créditos 

 
 Controladora  Consolidado  

 2021  2020  2021  

Tributos a recuperar -  -  23.780  

Tributos a compensar(i) 12.943  4.822  12.943  

Valores a receber sociedades ligadas (13 (c)) 4.383  4.264  -  

Outros valores e bens                            -                      -  2.959  

 17.326  9.086  39.682  

       
(i) Refere-se, principalmente, à compensação de PIS e Cofins. 

 

9  Ativos não financeiros mantidos para venda 
 

Ao término do contrato de locação, os veículos são ofertados, a valor de mercado, para um canal de venda 
pré-determinado e, devido à sua característica operacional, são transferidos do imobilizado para ativos 
mantidos para venda. 
 
 Controladora  Consolidado  

 2021  2020  2021  

Veículos desmobilizados para venda 461  468  27.229  

Provisão valor residual (261)  (21)  (261)  

 200  447  26.968  

       
 

10        Imobilizado 
 

         

         

  Controladora 

     Móveis e      

   Veículos   utensílios    Benfeitorias    Total  
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Valor contábil líquido         

Em 31 de Dezembro de 2019  12.979  4  93  13.076 

Liquidações  (12.089)  (7)  (170)  (12.266) 

Depreciação do período  54  3  76  133 

Provisão valor residual do período  16  -  -  16 

Movimentação líquida em         

Em 31 de Dezembro de 2020  960  -  -  960 

Veículos para Locação  963  -  -  963 

Depreciação acumulada  (1)  -  -  (1) 

Provisão valor residual  (2)  -  -  (2) 

Em 31 de Dezembro de 2020  960  -  -  960 

Liquidações  (963)  -  -  (963) 

Depreciação do período  1  -  -  1 

Provisão valor residual do período  2  -  -  2 

Movimentação líquida em         

31 de Dezembro de 2021  -  -  -  - 

         Valor Contábil líquido em 

 

 

        

31 de Dezembro de 2021  -  -  -                           - 

         

 
  Consolidado 

            Benfeitorias  

em 

    

     Veículos    Móveis e   propriedades de     

   Veículos   próprios  utensílios    terceiros  Equipamentos   Total  

Valor contábil líquido             

Em 31 de Dezembro de 2020  811.521  2.275  166  245  42  814.249 

Aquisições  1.010.930  1.012  -      1.011.942 

Liquidações  (276.328)  (1.390)  -  -  -  (277.718) 

Depreciação do período  (58.985)  (463)  (26)  (108)  (12)  (59.594) 

Provisão valor residual do período 

 

 1.390  -  -  -  -  1.390 

Movimentação líquida em             

Em 31 de Dezembro de 2021  1.488.528  1.434  140  137  30  1.490.269 

             Taxa anual média de depreciação %  20*  20  10  17  10   

*A depreciação sobre o imobilizado de arrendamento é calculada sobre o valor depreciável que é a diferença entre o custo de 

aquisição e estimativa do valor de venda do veículo. 

 

 
11        Intangível 

 
  Consolidado 

  Sistema de    
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  Processamento   

  de dados   Total  

Valor contábil líquido     

Em 31 de Dezembro de 2020  2.622  2.622 

Aquisições  2.737  2.737 
Amortizações  (987)  (987) 

Em 31 de Dezembro de 2021  4.372  4.372 

     Taxa anual média de amortização %  20   

 

12 Investimentos em participações em coligadas e controladas 
 
Informações sobre as controladas           

             

  Fleetzil Locações e Serviços 

Ltda. 
        

Informações sobre a investida:  2021  2020         

Número de ações  1.723.750.917  -         

Participação no capital  100%  -         

    -         Patrimônio líquido  1.754.802  -         

Resultado de participação em 

controlada (i) 
 24.960  -         

Investimento   1.754.802  -         

   

(i) Apuração do período de julho de 2021 a dezembro de 2021.     

   

Informações sobre a participação em controladas em 31/12/2021:    %  

Nome  País  Negócio  

Participação direta 

nas ações/quotas 

ordinárias  

Fleetzil Way Locações e Serviços Ltda.  Brasil  
Locação de Veículos e Gestão de 

Frotas 
  

   

100 
  

 

 

 

 

 

 

            
 
 

 

 

As movimentações dos saldos de investimentos nos exercícios findos em 31 de dezembro foram:  
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  2021 

Saldo no início do exercício                   -    
Cessão e transferência de aquisição        111.091  

Movimentação de equivalência patrimonial          24.960  

Aumento de capital    1.618.751  

Saldos no fim do exercício     1.754.802  

 

 

13 Empréstimos 

  Controladora  Consolidado  

  2021  2020  2021  

Debêntures (a)  764.924  -  764.924  

Instituições financeiras em moeda estrangeira (b) 

(b) 

 -  -  1.078.693  

Instituições financeiras em moeda nacional  -  -  201.770  

Partes relacionadas (c)(Nota 19 a)   -  -  235.017  

  764.924  -  2.280.404  

 

(a) Emissão de debêntures 
 
Em 31/12/2021 a Companhia realizou sua primeira emissão de debêntures captando R$ 760.000 com 
vencimento em 15 de maio de 2029 indexada ao DI, contratadas a taxas pré-fixada: 2,16% a.a..  
 

(b) Detalhamento dos empréstimos em moeda estrangeira 
 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a controlada possui oito empréstimos com bancos 
internacionais, conforme detalhado abaixo: 
 
 

 2021 

Banco Encargos 
Data 

Aquisição 
Data 

Liquidação 

Valor 
(Moeda 

Estrangeira) 

Valor 
(Reais)  

Bank of America 109,50% CDI 19/02/2020 18/02/2022 € 21.277 134.525 

Bank of America 104,90% CDI 18/03/2020 09/03/2022 € 22.493 142.218 

Bank of America 146,40% CDI 30/12/2020 23/06/2022 € 21.900 139.426 

Bank of America 119,90% CDI 02/06/2021 02/06/2023 € 20.428 131.358 

Bank of America 116,42% CDI 19/11/2021 20/11/2023 U$ 27.624 158.420 

Bank of America 115,72% CDI 17/12/2021 20/06/2023  U$ 35.842 204.554 

Citibank 110,90% CDI 19/11/2021 14/11/2022  U$ 12.000 67.550 
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Citibank 119,99% CDI 31/03/2021 30/03/2022  LIBOR 18.000 100.642 

    
 1.078.693 

 
 
 
 

14 Contas a pagar diversas 

 
       
  Controladora  Consolidado 

  2021  2020  2021 

Fornecedores  7.143  49  151.509 
Credores diversos  -  -  5.400 
Valores a pagar sociedades ligadas (Nota 17)  306  492  306 
Despesas de manutenção de veículos   224  6.846  224 

  7.673  7.387  157.439 

 

15 Fiscais e previdenciárias 

 
       
  Fiscais, sociais  e previdenciárias 

  Controladora  Consolidado 

  2021  2020  2021 

Impostos e contribuições a pagar  3.907  27  5.161 

Passivos tributários diferidos  18   169  18 

  3.925  196  5.179 

 

 

 

 

16 Provisão para passivos contingentes 

 

(a) A Companhia apresentava os seguintes passivos relacionados a obrigações legais e previdenciárias e 

provisão para passivos contingentes: 

 
      
 Provisão para contingências 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021 

Reclamações cíveis 1  -  23 
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(b) Movimentação da provisão para passivos contingentes e das obrigações tributárias é demonstrada a 

seguir: 

  
Provisão para passivos contingentes 

 

 
Controladora 

 
Consolidado 

 

 
2021   2020 

 
2021 

 

Saldo no início do exercício - 
 

- 
 

- 
 

Constituição 1 
 

- 
 

23 
 

Saldo no fim do exercício 1 
 

- 
 

23 
 

  

 

A Companhia não tem ações de naturezas cíveis, tributárias e trabalhistas, envolvendo riscos de perda 

classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, 

para as quais não há provisão constituída. 

 

17 Patrimônio Líquido 

 

Em 19 de julho de 2021 a assembleia extraordinária se reuniu e deliberou pelo aumento do capital social 

em R$ 933.000 mil  com a consequente emissão de 933.000.000 novas ações com valor nominal de R$1,00 

(um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Volkswagen Participações Ltda. 

 

Desta forma o capital social da Sociedade passou de R$ 40.010 mil  para R$ 973.010 mil  dividido em 

973.010 mil  ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada. 

 

Em 11 de outubro de 2021 a assembleia extraordinária se reuniu e deliberou a transferência de 

973.009.999 quotas de ações pertencentes a acionista Volkswagen Participações Ltda. para a Companhia 

Volkswagen Finance Overseas B.V. inscrita no CNPJ sob o n.º 10.463.242/0001-75, com sede em 

Paleisstrat 1, NL 1012 RB, Amsterdam.  

 

E 18 de outubro de 2021 como parte da aquisição da empresa Fleetzil Locações e Serviços Ltda. O capital 

foi aumentado em R$ 111.090 mil  relativos ao inventário da empresa adquirida até a data base de 30 de 

junho de 2021.  

 

Em 31 de dezembro de 2021, o capital social, apresenta-se totalmente integralizado em bens, créditos e 

moeda corrente nacional, é representado por 1.084.100.975 quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um 

real)  cada (2020 – 40.010.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada). 
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Por deliberação dos acionistas não foram propostos dividendos relativos ao exercício de 2021 

 

18 Imposto de renda e contribuição social  

  Controladora  Consolidado 

  2021  2020  2021 

Resultado antes da tributação  41.354  (2.508)  50.241 

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes:  (14.060)  -  (17.082) 

       

Efeitos de imposto de renda e contribuição social sobre:       

 Adições e exclusões permanentes  8.763  -  (4.030) 

 Diferenças temporárias sem crédito tributário  63  -  63 

 Prejuízo Fiscal e base negativa de contribuição social sem 

crédito tributário 
 1.512  -  8.440 

 Outros  492  (170)  492 

Imposto de renda e contribuição social do exercício (i)  (3.230)   (170)  (12.117) 

 

 

      

(i) refere-se ao total apurado no exercício de 2021     

 

      

 

 

19 Partes relacionadas 

 

(a)        Transações com partes relacionadas 
 

As transações com partes relacionadas foram contratadas a taxas compatíveis com as praticadas com 

terceiros, vigentes nas datas das operações, levando-se em consideração a redução de risco. Não há 

lucros não realizados financeiramente entre as partes relacionadas. 

 

Controladora Ativo/(passivo)  Receita/(despesa) 

 2021  2020  2021  2020 

Banco Volkswagen S.A.        

Aplicações em certificados         

   de depósito bancário  98.258  15.980  29.632  261 

        

Fleetzil Locações e Serviços Ltda.        

Valores a receber por contrato de mútuo 4.383  4.264  197  120 
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Volkswagen Participações Ltda.        

Outros valores a pagar  (305)  (492)  (2.761)  (4.159) 

        

        

Controlada Ativo/(passivo)  Receita/(despesa) 

 2021  2020  2021  2020 

Codema Comercial E Importadora        

Locações de veículos 152  -  1.074  - 
Ducati Do Brasil Industria E Comercio De 
Motocicletas Ltda 

       

Locações de veículos 9  -  59  - 
Lots Latin America Logistica E 
Transportes Ltda 

       

Locações de veículos 26  -  44  - 
Man Latin America Industria E Comercio 
De Veiculos Ltda 

       

Locações de veículos 1.251  -  7.265  - 
Porsche Brasil Importadora De Veículos 
Ltda 

       

Locações de veículos 70  -  430  - 

Scania Administradora De Consórcios Ltda        

Locações de veículos 14  -  65  - 

Scania Banco        

Locações de veículos 54  -  298  - 

Scania Latin America Ltda        

Locações de Veiculos 925  -  5.244  - 
Volkswagen Do Brasil Ind. De Veículos 
Automotores Ltda 

       

Locações de veículos 2.074  -  12.215  - 

Contas a Pagar (115.416)  -            -     - 

Volkswagen Participações Ltda        

Locações de veículos 533  -  2.836  - 

Contas a Pagar              -     -            -     - 
Volkswagen Administradora de Negócios 
Ltda 

      - 

Mútuo (37.818)  -  (1.225)  - 

Simple Way Locações e Serviços Ltda        

Mútuo (4.383)  -  (197)  - 

Volkswagen Serviços Ltda        

Mútuo (19.721)  -  (631)  - 

Cessão PPS (303)  -  -  - 
Consórcio Nacional Volkswagen Adm 
Consórcios Ltda 

       

Mútuo (143.491)  -  (4.615)  - 

Banco Volkswagen        

Aplicação CDB 108.747  -  4.516  - 

Banco Volkswagen        

Empréstimo - Capital de Giro (33.987)  -  (1.533)   
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Cessão de recebíveis  (23.500)  -  -  - 
 

 
(b)        Remuneração do pessoal-chave da administração 

Pessoal-chave da Administração são as pessoas com autoridade e responsabilidade pelo planejamento, 
direção e controle das atividades da Companhia, composto pelos diretores e membros do Comitê 
Executivo. 
 
 A remuneração proporcional dos serviços prestados à Companhia no período corresponde a: 

 
   Controladora 
   2021  2020 
Benefícios de curto prazo   141  241 
Outros benefícios de longo prazo   4  5 
Benefícios pós-emprego   4  11 
   149  257 

 

20 Custos dos serviços prestados, locação e alienação de veículos 

 Controladora  Consolidado  

 2021  2020  2021  

       

Despesas de frota 10  530  17.551  

Despesa de depreciações de veículos -  2  21.506  

Despesas de manutenção de veículos -  100  4.724  

Despesas de comissão -  -  2.541  

Despesas de seguro 3  123  2.900  

Prejuízo na alienação de veículos 535  2.347  3.742  

Despesas de gestão de frotas 16  186  16  

Despesas de remarketing 18  454  18  

Despesas de manutenção pré-paga 296  1.729  296  

Provisão para perdas de valor residual 255  1  259  

Total 1.133  5.472  53.553  

 

 

 

21 Despesas administrativas e de pessoal 
 
 Controladora  Consolidado  

 2021  2020  2021  
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Despesas de serviços técnicos especializados 8.532  1.023  14.017  
Despesas de pessoal 2.104  3.148  10.228  

Despesas de processamento de dados -  -  1.628  

Despesas de remarketing -  -  1.147  
Despesas de serviços de terceiros 12  4  137  

Despesa de depreciação e amortização -  18  863  

Despesa com impostos -  -  779  
Despesas com propaganda e publicidade comunicação 
e manutenção 

-  -  329  
Despesas de comunicação e manutenção  1  9  192  

Despesas com aluguel e energia 6  22  144  

Despesas com relações públicas -  -  125  

Despesas com viagens e transporte -  -  74  

Outros  1  2  34  

Total 10.656  4.226  29.697  

 

 

22 Despesas tributárias 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021 

COFINS  1.628  83  11.842 

PIS  288  18  2.497 

Outros impostos federais 1.202  -  1.202 

ISS 35  94  35 

Total 3.153  195  15.576 

 

 

23 Receitas financeiras 

 
 Controladora  Consolidado 

Receitas financeiras: 2021  2020  2021 

 Juros de aplicações em certificados de depósitos bancário  29.632  261  34.601 

 Operações de mútuo 197  120  56 

 Instrumentos financeiros derivativos - swap -  -  9.040 

 Descontos obtidos -  -  25 

Total 29.829  381  43.722 

      
 Controladora  Consolidado 

Despesas financeiras: 2021  2020  2021 



Simple Way Locações e Serviços S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras  
em 31 de Dezembro de 2021 

(Em milhares de reais) 

        33 

 Juros sobre empréstimos e financiamentos (4.924)  -  (47.301) 

 Instrumentos financeiros derivativos - swap -  -  (7.059) 

 Operações de mútuo 

Operações de mútuo 
c 

(3)  -  (6.473) 

 Outras despesas -  -  (253) 

 Despesas de debêntures  (225)  -  (225) 

Total (5.152) 

 

 -  (61.311) 

      
Resultado financeiro, líquido 24.677  381  (17.589) 

 

24 Outras receitas operacionais 

 
 Controladora  Consolidado  

 2021  2020  2021  

       

Juros de Tributos 142  114  142  

Infrações de trânsito  10  64  10  

Outras -  -  2  

Reversão de provisão - Outras -  7  -  

Total 152  185  154  

 

25 Outras despesas operacionais 

 
 Controladora  Consolidado  

 2021  2020  2021  

Infrações de trânsito 7  85  7  
Valores Absorvidos 16  67  16  

Juros de tributos -  174  -  

Busca e apreensão 8  18  8  

Honorários  1  5  1  

Outras 1  2  1  

Provisão passiva - Cível 1  1  23  

Total 34  352  56  
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26 Eventos subsequentes 

 

 

Aquisição de cotas da empresa LM Locadora e Serviços Ltda. 

Em 07 de outubro de 2021, os acionistas representando a totalidade do capital social da LM Transportes 
Interestaduais Serviços e Comércio S.A. (“Companhia”) assinaram, com a Fleetzil Locações e Serviços Ltda. 
(“Fleetzil”), sociedade pertencente ao Grupo Volkswagen Financial Services, um contrato de compra e 
venda de ações, subscrição de ações e outras avenças, pelo qual a Fleetzil adquirirá, na data de 
fechamento da transação, ações representativas de 39,66% (trinta e nove vírgula sessenta e seis por 
cento) do capital social da Companhia, bem como subscreverá novas ações representativas de 15,49% 
(quinze vírgula quarenta e nove por cento) do capital social da Companhia. Após o fechamento da 
transação, Fleetzil e a Companhia deverão combinar seus negócios, de modo que o Grupo Volkswagen 
Financial Services passará a deter 60% (sessenta por cento) das ações representativas do capital social da 
Companhia.  
 
A transação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) em dezembro de 
2021.  
 
Em 03 de janeiro de 2022, a sociedade adquiriu o valor total de R$ 783.751 mil, mediante a emissão de 
48.493 mil  novas ações ordinárias e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação de R$ 16 mil, da 
empresa LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ sob n.º 
00.389.481/0001-79 localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Ed. 
Iguatemi Business Flat, 7º andar, sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41820-710. 
 
Em 03 de janeiro de 2022, os acionistas da Companhia aprovaram a venda de 39,66% das Ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal através de uma aquisição secundária.  
  
Foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, o aumento do capital social da Companhia, no valor 
total de R$ 783.751 mil, mediante a emissão de 48.493 novas ações ordinárias e sem valor nominal, ao 
preço de emissão por ação de R$ 16 mil. O respectivo crédito foi recebido pela Companhia em 03 de 
janeiro de 2022. Nesta data a Fleetzil passou a deter 55,15% do capital da Companhia, sendo certo que, 
no futuro, a Fleetzil deverá ser incorporada pela Companhia, pelo que o percentual de participação final 
do Grupo Volkswagen Financial Services passará a ser de 60%. 

 
27 Informações suplementares 

 

Desde o primeiro semestre de 2020, períodos que vem se destacando por ser desafiador devido à 
pandemia causada pelo Covid-19, iniciada no final do primeiro trimestre. A Instituição, por sua vez, 
manteve seu foco em manter a carteira suportando nossos clientes neste momento difícil. 
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Os impactos futuros relacionados à pandemia, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à sua 
duração e severidade e que, portanto, não podem ser mensurados com precisão neste momento, 
continuarão a ser acompanhados pela Administração. 
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