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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Quotistas e Administradores da

Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Simple Way Locações e Serviços Ltda. (“Empresa”) que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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, assim 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 da Simple Way Locações e Serviços
Ltda. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Empresa, 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.
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Outros assuntos
Demonstrações financeiras do exercício anterior examinadas por outro auditor independente
O exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
preparadas originalmente antes dos ajustes decorrentes na posição de ativos especificamente na
rubrica "ativos não financeiros mantidos para venda" descritos na nota explicativa 2, foi conduzido sob
a responsabilidade de outro auditor independente que emitiu relatório de auditoria sem modificação,
com data de 27 de março de 2020. Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, examinamos também os ajustes descritos na nota
explicativa 2 que foram efetuados para alterar os valores correspondentes relativos às demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2019. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram
corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros
procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Empresa referentes ao exercício de 31 de
dezembro de 2019 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias
empresas (NBC TG 1000 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 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 detecta 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.
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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,
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.
 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 Empresa.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 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 Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa 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.
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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, 19 de maio de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Rui Borges
Contador CRC-1SP207135/O-2
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Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Balanço patrimonial em 31 de Dezembro
(Em milhares de reais)
ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 2 (b))
Títulos e valores mobiliários (Nota 3 (a))
Contas a receber (Nota 4)
Despesas antecipadas (Nota 5)
Outros créditos (Nota 6)
Ativos não financeiros mantidos para venda (Nota7)
NÃO CIRCULANTE
Títulos e valores mobiliários (Nota 3 (a))
Outros créditos (Nota 6)
Imobilizado (Nota 8)
Intangível

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020
1.743
6
1.220
70
447

2019
(reapresentado)
4.548
24
40
225
343
3.916

24.736
14.760
9.016
960
-

26.479

29.367
6.177
10.107
13.076
7

33.915

CIRCULANTE
Contas a pagar diversas (Nota 9)
Fiscais e previdenciárias (Nota 10)

NÃO CIRCULANTE
Fiscais e previdenciárias (Nota 10)
Provisão para passivos contingentes (Nota 11)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 12)
Capital social
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2019
(reapresentado)
12.336
12.322
14

2020
7.414
7.387
27

169
169
-

5
5

18.896
40.010
10
(21.124)

21.574
40.010
10
(18.446)

26.479

33.915

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Demonstração do resultado em 31 de Dezembro
(Em milhares de reais)

Receitas de locação
Receita na alienação de veículos
Prejuízo na alienação de veículos (Nota 15)
Custos de locação (Nota 15)
Reversão / Provisão para credores de liquidação duvidosa
Resultado de locações

2020
2.943
786
(2.347)
(1.396)
56
42

2019
(reapresentado)
6.637
1.669
(2.148)
(2.365)
(56)
3.737

Receitas de manutenções
Custos dos serviços prestados (Nota 15)
Resultado de manutenções

3.386
(1.729)
1.657

10.593
(7.131)
3.462

LUCRO BRUTO

1.699

7.199

Despesas administrativas (Nota 16)
Despesas tributárias (Nota 17)
Outras receitas operacionais (Nota 19)
Outras despesas operacionais (Nota 20)

(4.226)
(195)
185
(352)

(3.392)
(213)
864
(308)

PREJUÍZO (LUCRO) OPERACIONAL

(2.889)

4.150

Receitas (Despesas) financeiras (Nota 18)

381

(182)

PREJUÍZO (LUCRO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

(2.508)

3.968

Imposto de renda diferido
Contribuição social diferido
Imposto de renda valores correntes
Contribuição social valores correntes
PREJUÍZO (LUCRO) DO EXERCÍCIO

(125)
(45)
(2.678)

154
57
4.179

(0,27)

0,42

Lucro (prejuízo) do exercício por quota do capital social R$

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Demonstração do resultado abrangente em 31 de Dezembro
(Em milhares de reais)

PREJUÍZO (LUCRO) DO EXERCÍCIO

2020
(2.678)

Resultado abrangente
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

(2.678)

2019
(reapresentado)
4.179
4.179

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de Dezembro
(Em milhares de reais)
Capital social
Em 31 de dezembro de 2018

40.010

Reservas de lucros
10

Lucro do exercício (reapresentado)
Em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)
Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2020

Prejuízos acumulados

Total

(22.625)

17.395

4.179

4.179
21.574

40.010

10

(18.446)

-

-

(2.678)

40.010

10

(21.124)

(2.678)
18.896

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de Dezembro
(Em milhares de reais)

2020

2019
(reapresentado)

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

(2.678)

4.179

Ajustes ao prejuízo (lucro) do exercício:
Resultado da venda de bens do imobilizado
Depreciações e amortizações
Provisão para perda de valor residual
Despesa de juros
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para passivos contingentes
Tributos diferidos
Prejuízo (Lucro) ajustado

1.475
18
(1)
(56)
(5)
169
(1.078)

479
24
(16)
1.570
(185)
1
6.052

Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários
Redução (aumento) em contas a receber
Redução (aumento) em ativos não financeiros mantidos para venda
Redução (aumento) em despesas antecipadas
Aumento (redução) em outros créditos
Variação de ativos

(9.803)
40
1.995
225
1.420
(6.123)

16.370
(16)
5.628
459
(5.013)
17.428

Aumento (redução) em contas a pagar diversas
Aumento (redução) em obrigações fiscais e previdênciárias e
provisão para passivos contingentes
Variação de passivos

(4.935)

(33.740)

13
(4.922)

(282)
(34.022)

(12.123)

(10.542)

12.105
12.105

10.545
10.545

Caixa líquido das atividades operacionais
Venda de bens do imobilizado e intangíveis
Caixa líquido das atividades de investimento

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

(18)
24
6
(18)

3
21
24
3

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2020
(Em milhares de reais)
1

Contexto operacional
A Simple Way Locações e Serviços Ltda. (“Empresa”) é parte integrante da Divisão Financeira Volkswagen,
sendo suas operações conduzidas de forma integrada a um conjunto de empresas que atuam no mercado
financeiro, utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos, e suas demonstrações
financeiras devem ser entendidas neste contexto. A Empresa tem por objeto social a locação e gestão de
veículos automotores, e a administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 31 de março de 2021.

2

Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
considerando a aplicação do CPC Pequenas e Médias Empresas (R1) (“CPC PME”) emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Empresa 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. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

(a)

Apuração do resultado
A receita de locação de bens (veículos) é reconhecida pelo valor justo da contraprestação recebida, sendo
apropriada ao resultado pelo regime de competência. As receitas de manutenções pré-pagas são
recebidas antecipadamente e são reconhecidas no resultado diferidas linearmente, de acordo com o
prazo dos contratos.

(b)

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.
O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2020
Disponibilidades - depósitos bancários

2019

6

24

6

24
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Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2020
(Em milhares de reais)
(c)

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.

(d)

Ativos financeiros

Os ativos financeiros são classificados no seu reconhecimento inicial sob as seguintes categorias:
(a) mensurados ao valor justo por meio do resultado, (b) mensurados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, e (c) custo amortizado. A classificação de ativos financeiros depende do modelo
de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros e nas características de fluxo de caixa
contratual do ativo financeiro.
Os ativos financeiros são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento
superior a 12 meses após a data do balanço.
(a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos
para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para
fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes.
(b) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes são
classificados nesta categoria caso o ativo financeiro tenha o objetivo, tanto de ser atingido pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela sua venda.
(c) Custo Amortizado

O custo amortizado é o valor pelo qual o ativo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial,
mais atualizações baseadas no método de juros efetivos, menos a amortização de principal e
juros, ajustado para qualquer provisão para perda de crédito esperada. Os ativos financeiros
classificados como custo amortizado compreendem operações de crédito e arrendamento
mercantil, caixa e equivalentes de caixa e demais contas a receber registradas em outros ativos.
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Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2020
(Em milhares de reais)
(e)

Adiantamento para aquisição de veículos
O adiantamento para aquisição de veículos compreende o custo histórico de aquisição dos veículos para
composição da frota. A transferência do veículo para item do imobilizado ocorre na ocasião da celebração
do contrato de locação.

(f)

Contas a receber
O contas a receber de clientes inclui valores vencidos das locações até o final do exercício para os quais
foi estabelecida uma provisão para créditos de liquidação duvidosa. A Empresa adota uma metodologia
interna para apuração da estimativa do risco de crédito considerando os riscos específicos e da carteira.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram liquidados os saldos remanescentes das
locações.

(g)

Despesas antecipadas
Refere-se a, principalmente a documentação e taxas do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito)
originadas pela operação de locação de veículos, registradas em despesas antecipadas, sendo apropriadas
ao resultado de acordo com o prazo dos respectivos contratos.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram baixados os saldos da despesas antecipadas
em aberto.

(h)

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.

(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 Empresa os benefícios econômicos futuros
12

Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2020
(Em milhares de reais)
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.

(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
Empresa 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 2020 e 2019, não foram registradas
perdas por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros.

(l)

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.

(m)

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.

(n)

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:
13

Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2020
(Em milhares de reais)
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.

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.

(o)

Reapresentação de saldos comparativos
Identificamos um erro sistêmico na posição de ativos especificamente na rubrica "ativos não financeiros
mantidos para venda", no montante de R$568, em 31 de dezembro de 2019, e conforme o CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, os valores foram corrigidos e estão
sendo reapresentados no Balanço Patrimonial e nas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, do fluxo de caixa e da mutação do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de dezembro
de 2019.

Contas reapresentadas

2019

2019
(reapresentado)

Ajuste

Ativos não financeiros mantidos para venda

4.484

3.916

568

Lucro do exercício

4.747

4.179

568

3

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

(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$ 15.980, dos quais R$ 1.220
com vencimento em 2021 e R$ 14.760 com vencimento em 2022 (2019- R$ 6.177).
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O valor justo e o custo amortizado para estas operações, na data base, são semelhantes.

4

Contas a receber
2020
-

Locações de veículos
Rendas de locação a apropriar
Circulante

5

Circulante

40

2020
-

2019
168
57
225
225

Outros créditos
2020
4.822
4.264
-

Tributos a compensar(i)
Valores a receber sociedades ligadas (14 (a))
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Circulante
Não Circulante
(i) Refere-se, principalmente, à compensação de PIS e Cofins.

7

-

Despesas antecipadas

IPVA e DPVAT
Serviços e documentos

6

2019
1.105
(1.065)
40

9.086
70
9.016

2019
6.363
4.143
(56)
10.450
343
10.107

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.

Veículos desmobilizados para venda

2020
468

2019
3.957

15

Simple Way Locações e Serviços Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2020
(Em milhares de reais)
Provisão valor residual

(21)
447
447

Circulante

8

Imobilizado de uso

Valor contábil líquido
Em 31 de Dezembro de 2018
Liquidações
Depreciação do período
Provisão valor residual do período
Movimentação líquida em
Em 31 de Dezembro de 2019
Custo
Depreciação acumulada
Provisão valor residual
Em 31 de Dezembro de 2019
Liquidações
Depreciação do período
Provisão valor residual do período
Movimentação líquida em
Em 31 de Dezembro de 2020
Veículos para Locação
Depreciação acumulada
Provisão valor residual
Em 31 de Dezembro de 2020

9

(41)
3.916
3.916

Veículos

Móveis e
utensílios

Benfeitorias

Total

23.501
(10.564)
5
37

5
(1)
-

110
(17)
-

23.616
(10.564)
(13)
37

12.979
13.051
(16)
(56)
12.979
(12.089)
54
16

4
7
(4)
3
(7)
3
-

93
170
(76)
94
(170)
76
-

13.076
13.228
(96)
(56)
13.076
(12.266)
133
16

960
963
(1)
(2)
960

-

-

960
963
(1)
(2)
960

Contas a pagar diversas

Contas a pagar diversas
Despesas de manutenção de veículos
Valores a pagar sociedades ligadas (Nota 14)
Fornecedores

2020
6.846
492
49

2019
11.551
316
30
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Rendas a apropriar de manutenção pré-paga
Circulante

10

7.387
7.387

425
12.322
12.322

Fiscais e previdenciárias
Fiscais e previdenciárias
Passivos tributários diferidos
Impostos e contribuições a pagar
Circulante
Não circulante

2020
169
27
196
27
169

2019
14
14
14
-
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11

Provisão para passivos contingentes

(a)

A Empresa apresentava os seguintes passivos relacionados a obrigações legais e previdenciárias e provisão
para passivos contingentes:
Provisão para contingências
2020
2019
5
5

Reclamações cíveis
Não circulante

(b)

Movimentação da provisão para passivos contingentes e das obrigações tributárias é demonstrada a
seguir:

Provisão para
passivos contingentes
Saldo no início do exercício
Constituição/(reversão)
Saldo no fim do exercício

2020
(5)
5
-

2019
(4)
(1)
(5)

Obrigações
fiscais
2020
2
2

2019
1
(1)
-

A Empresa 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.

12

Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o capital social, apresenta-se totalmente integralizado em bens, créditos e
moeda corrente nacional, é representado por 40.010.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada.

13

Imposto de renda e contribuição social
A Empresa possui base para créditos tributários relativos a prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social no montante de R$ 71.966 (2019 – R$ 68.375). Esses créditos, no entanto, não foram
registrados tendo-se em vista que a empresa possui histórico de prejuízo passado e não é possível
estimar o prazo de realização de lucro para os exercícios futuros.
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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.

Ativo/(passivo)
2020

2019

Receita/(despesa)
2020

2019

Banco Volkswagen S.A.
Aplicações em certificados

15.980

6.177

261

1.322

4.264

4.143

120

67

de depósito bancário
Fleetzil Locações e Serviços Ltda.
Valores a receber
Volkswagen Participações Ltda.
Outros valores a pagar

(b)

(492)

(316)

(4.159)

(3.054)

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 Empresa, composto pelos diretores e membros do Comitê Executivo.
A remuneração proporcional dos serviços prestados à Empresa no período corresponde a:

Benefícios de curto prazo
Outros benefícios de longo prazo
Benefícios pós-emprego

2020
241
5
11
257

2019
155
6
4
165
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15

16

Custos dos serviços prestados

Despesas de manutenção pré-paga
Prejuízo na alienação de veículos
Despesas de seguro
Despesas de frota
Despesas de gestão de frotas
Despesas de remarketing
Despesa de depreciações de veículos
Despesas de comissão
Despesas de manutenção de veículos
Provisão para perdas de valor residual

2020
1.729
2.347
123
530
186
454
2
100
1

Total

5.472

11.644

Despesas administrativas

Despesas de serviços técnicos especializados
Despesas de comunicação e manutenção
Despesa de depreciação e amortização
Outros
Despesas de serviços de terceiros
Despesas com aluguel
Total

17

2019
7.131
2.148
192
635
505
320
150
230
311
22

2020
4.171
9
18
2
4
22
4.226

2019
3.278
24
24
23
22
21
3.392

2020
94
83
18
195

2019
213
213

Despesas tributárias

ISS
COFINS
PIS
Total
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Receitas financeiras

Juros de aplicações em certificados de depósitos bancário
Resultado de operações de mútuo
Total

19

2019
1.388
(1.570)
(182)

Outras receitas operacionais

Juros de Tributos
Infrações de trânsito
Reversão de provisão - Outras
Total

20

2020
381
381

2020

2019

114
64
7
185

512
253
99
864

2020
(174)
(85)
(67)
(18)
(5)
(2)
(1)
(352)

2019
(216)
(42)
(21)
(20)
(9)
(308)

Outras despesas operacionais

Juros de tributos
Infrações de trânsito
Valores Absorvidos
Busca e apreensão
Honorários
Outras
Provisão passiva - Cível
Total
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