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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Combinado Rodobens ("Rodobens")
(Nota 2.2), que compreendem o balanço patrimonial combinado em 31 de dezembro de 2020 e as
respectivas demonstrações combinadas 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 combinadas acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Combinado Rodobens em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho combinado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
combinados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB).
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 combinadas". Somos
independentes em relação à Rodobens, 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 conforme essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase - Combinação das demonstrações financeiras
Chamamos a atenção para a Nota 2.2 às demonstrações financeiras combinadas, que descreve que os
negócios incluídos nessas demonstrações financeiras combinadas não são operados como uma única
entidade legal. Essas demonstrações financeiras combinadas não são, portanto, necessariamente
indicativo dos resultados obtidos se essas tivessem operado como uma única entidade legal durante o
exercício ou indicativo de resultados futuros. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.
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Rodobens
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Porque
é um PAA

Como o
assunto foi
conduzido

Porque é um PAA

Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Reorganização societária da Rodobens S.A. Nota 2.2/Nota 19 (a)/Nota 35/Nota 47 (a)
A fim de adequar a sua estrutura organizacional em Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
função do processo de abertura de capital da
outros:
Companhia descrito na nota 47 (a), a Rodobens S.A.
realizou as transações de reorganização societária
• Indagações e análises de documentos a respeito
descritas na nota 2.2.
da avaliação do objetivo da reorganização
societária;
Por se tratar de um tema relevante no exercício de
2020 que impactou de forma relevante os saldos do • Avaliação da metodologia e dos critérios adotados
Combinado Rodobens, consideramos o tema como
pela administração para a identificação das
área de foco de nossos trabalhos de auditoria.
transações ocorridas nos exercícios da Rodobens
S.A. que não são relacionadas às operações do
Combinado Rodobens;
• Conciliação dos saldos relacionados à
reorganização societária com os respectivos
relatórios auxiliares, bem como análise amostral
dos documentos que suportam esses saldos;
• Análise documental das transações relacionadas
a reorganização societária, por meio de
verificação de atas, conciliação de relatórios
auxiliares, bem como análise do laudo de
avaliação do patrimônio líquido contábel da
cisão;
• Análise das respectivas contabilizações com
efeitos retroativos nos saldos do Combinado
Rodobens; e
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Porque é um PAA

Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria
• Envolvimento de especialistas para avaliar a
aderência às principais práticas contábeis.
Com base nos procedimentos executados,
consideramos que os registros dos efeitos da
reorganização societária são razoáveis e as
divulgações são consistentes com dados e
informações obtidos.

Ambiente de tecnologia
As operações da Rodobens dependem do
funcionamento apropriado da estrutura de
tecnologia e seus sistemas, razão pela qual
consideramos o ambiente de tecnologia como um
componente relevante no nosso escopo e,
consequentemente, entendemos ser um dos
principais assuntos de auditoria. Devido à natureza
do negócio e volume de transações da Rodobens, a
estratégia de nossa auditoria é baseada na eficácia
do ambiente de tecnologia. A Rodobens considera
que o sucesso de suas atividades depende da
melhoria e do aperfeiçoamento contínuo e da
integração de suas plataformas tecnológicas
necessárias ao bom desempenho de suas operações.

No curso de nosso exame foram envolvidos
especialistas da equipe de tecnologia para nos
auxiliarem na execução de testes para avaliação do
desenho e da eficácia operacional dos controles
gerais de tecnologia para os sistemas considerados
relevantes no contexto da auditoria, com ênfase aos
processos de gestão de mudanças e concessão de
acesso a usuários. Também, realizamos
procedimentos para avaliar a efetividade de
controles automatizados considerados relevantes,
que suportam os processos significativos de
negócios e os registros contábeis das operações.
Nossos testes no desenho e na operação dos
controles gerais de tecnologia, bem como dos
controles automatizados considerados relevantes
no processo de auditoria, nos forneceram uma base
para que pudéssemos manter a natureza, época e
extensão planejadas de nossos procedimentos de
auditoria.

Provisões para créditos de liquidação
duvidosa
A Rodobens possui saldos de contas a receber de
clientes e operações de crédito sujeitos
principalmente ao risco de crédito com a
contraparte. A Rodobens reconhece as perdas
esperadas ao longo da vida útil do ativo, a partir do
reconhecimento inicial dos recebíveis. O aumento
significativo no risco de crédito considera
informações razoáveis e sustentáveis, disponíveis
sem custo ou esforços excessivos, que sejam um
indicativo de aumentos significativos no risco de

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, o entendimento dos controles internos
relevantes relacionados à análise de crédito, bem
como testes dos controles sobre o ambiente de
tecnologia da informação que suportam a estrutura
de controles da Rodobens. Adicionalmente,
obtivemos o entendimento e revisamos as
premissas utilizadas para determinação das
provisões para crédito de liquidação duvidosa sobre
as contas a receber e operações de crédito,
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Porque é um PAA
crédito desde o reconhecimento inicial, incluindo,
entre outras, condições macroeconômicas,
garantias, níveis de inadimplência e políticas de
renegociação. Por se tratar de uma estimativa
contábil elaborada pela Administração e sujeita ao
exercício de julgamentos críticos, como descrito
anteriormente, consideramos o tema como área de
foco de nossos trabalhos de auditoria.

Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria
considerando os percentuais históricos para
determinação das perdas esperadas, os níveis de
inadimplência, existência de garantias e eventuais
renegociações. Testamos os cálculos matemáticos e
modelos que suportam as provisões da
Administração.
Como resultado desses procedimentos,
consideramos que os julgamentos e premissas
utilizados pela Administração para a determinação
das provisões para crédito de liquidação duvidosa
estão razoáveis e as divulgações são consistentes
com os dados e informações obtidos da
Administração.

Outros assuntos
Demonstração combinada do valor adicionado
A demonstração combinada do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Rodobens e apresentada como informação
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações financeiras combinadas da Rodobens. Para a formação de nossa opinião,
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essa
demonstração combinada do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às
demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
combinadas
A administração da Rodobens é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB), 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 combinadas, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Rodobens 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 Rodobens ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
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Os responsáveis pela governança da Rodobens são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras combinadas, 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 de uma 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 combinadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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.

•

Obtemos 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 Rodobens.

•

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 Rodobens. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras combinadas 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 Rodobens a não mais se manter em
continuidade operacional.

•

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

•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
investidas, para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas da Rodobens.
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria das investidas e,
consequentemente, pela opinião de auditoria da Rodobens.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Ribeirão Preto, 11 de fevereiro de 2021

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Rodrigo de Camargo
Contador CRC 1SP219767/O-1
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Rodobens
Balanço patrimonial combinado
Em 31 de dezembro
Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Rodobens
Demonstração combinada do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Rodobens
Demonstração combinada do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Em milhares de reais
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Rodobens
Demonstração combinada dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Demonstração combinada do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Rodobens
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras combinadas em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais
As operações do Combinado Rodobens (“Rodobens”), formadas pela combinação das empresas
demonstradas na Nota 2.2 (b), abrangem as atividades que podem ser resumidas, segundo a sua
natureza, como segue:

1.1

Serviços financeiros

(a)

Atividades financeiras
Atividade exercida pelo Banco Rodobens S.A. (banco múltiplo) com carteiras de créditos, financiamento,
arrendamento mercantil e investimento com os produtos CDC, Leasing, Finame, Finame
Procaminhoneiro, Finame Leasing, Leasing Operacional, CDCI e crédito imobiliário - Nota 2.2 (b)(i).
Com o foco no financiamento de veículos, tem a sua disposição a rede de concessionárias do Grupo,
sendo 31 de caminhões e ônibus da marca Mercedes Benz e 19 de automóveis das marcas: Toyota,
Mercedes Benz e Hyundai.

(b)

Administração de grupos de consórcio
A administração de grupos de consórcio de caminhões, automóveis, imóveis, serviços e outros bens, é
efetuada por meio das empresas mencionadas na Nota 2.2 (b)(i.ii).

(c)

Corretagem de seguros
A corretagem de seguros relacionados à área de transportes, automóveis e seguro prestamista é efetuada
pelas empresas mencionadas na Nota 2.2 (b)(i.iii).

(d)

Locação e outras
Essas atividades compreendem, principalmente, locação de veículos, administração de ativos financeiros
e de participação em outras empresas. As atividades são efetuadas por meio das empresas mencionadas
na Nota 2.2 (a)(i.iv).

1.2

Varejo automotivo

(a)

Comercial e outras
Essas atividades compreendem, principalmente, o comércio de veículos automotores, peças e acessórios,
entre outras atividades, por meio das empresas mencionadas na Nota 2.2 (b)(ii).
A emissão dessas demonstrações financeiras combinadas foi autorizada pela administração, em 11 de
fevereiro de 2021.
Em 29 de setembro de 2020 a GV Holding S.A., principal holding do Grupo, deliberou pela alteração de
sua denominação social para Rodobens S.A.
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financeiras combinadas em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2

Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras combinadas e principais
práticas contábeis adotadas

2.1

Declaração de conformidade (Com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB), 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 principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras combinadas
estão apresentadas a partir da Nota 2.2 , essas políticas têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras combinadas.
As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas considerando o custo histórico como base
de valor, exceto no caso de ativos e passivos financeiros demonstrados na Nota 5 como mensurados ao
valor justo por meio do resultado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Rodobens no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras combinadas, estão divulgadas na Nota 3.
As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas com base no pressuposto de continuidade
das operações da Rodobens. Vale ressaltar que as operações da Rodobens foram afetadas pelos impactos
econômicos e sociais advindos do COVID-19 em 2020, no entanto, a Rodobens atuou e continua atuando
em planos de adaptação à situação, os quais contribuíram para que as demonstrações financeiras
combinadas de 31 de dezembro de 2020 não tivessem impactos relevantes. Na data em que a
administração autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras, a administração da
Rodobens determinou que não havia incertezas relevantes que pusessem em dúvida a capacidade da
Rodobens de continuar operando nos próximos 12 meses, bem como não identificou qualquer situação
que pudesse afetar as demonstrações financeiras combinadas do exercício findo em 31 de dezembro de
2020.

2.2

Combinação

(a)

Demonstrações financeiras combinadas
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas de acordo com o pronunciamento técnico
CPC 44 - Demonstrações Combinadas e e resultam da combinação das empresas cujo principal
controlador é a Rodobens S.A. Estas empresas combinadas fazem parte dos segmentos de “Varejo
automotivo” e “Serviços financeiros”, os quais, sinergicamente, se unem em um objetivo único e comum,
com administração própria e diretrizes comuns e cujo resultados são fruto desta sinergia, sendo geridos
e avaliados pelo todo produzido por estes segmentos. O objetivo dessas demonstrações financeiras
combinadas é demonstrar a Rodobens S.A. contemplando apenas os negócios da Rodobens que compõe
os segmentos “Varejo automotivo” e “Serviços financeiros”, refletindo historicamente os efeitos da
reorganização societária da Companhia ocorrida no ano de 2020, demonstrando como seria a Rodobens
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S.A. se a reorganização societária tivesse ocorrido no passado e contemplando apenas os números e
evolução dos segmentos da Rodobens citados acima. Cabe destacar que as empresas combinadas estão
sob mesmo controle comum, tanto antes e após a reorganização societária.
A reorganização societária da Rodobens S.A ocorrida em 2020 contemplou as seguintes transações:
- Integralização de capital por meio de participações societárias:
A Rodobens S.A, por meio de seus acionistas deliberou por ata de assembleia extraordinária realizada
em 25 de agosto de 2020 o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 195.140, com a
emissão de 147.251.038 novas ações, nominativas e sem valor nominal, sendo 3.506.118 ações
ordinárias, 20.310.412 ações preferenciais e 123.434.508 ações preferenciais classe A, através da
integralização de participações societárias que os acionistas detinham nas empresas Prestacon
Administradora e Corretora de Seguros de Vida Ltda, Rodobens Administração e Corretagem de
Previdência Privada Ltda e Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda.
- Cisão parcial Rodobens S.A.:
Em 31 de agosto de 2020 a Rodobens S.A. realizou cisão parcial por meio de transferência de
investimentos e ativos não relacionados às operações de “Serviços financeiras” e “Varejo automotivo”. O
objetivo desta reorganização societária foi de reestruturar a Rodobens S.A., segregando de forma
estratégica as atividades operacionais do grupo, de modo a manter na Rodobens S.A. somente as
atividades relacionadas a esses segmentos citados. Os efeitos dessa cisão estão sendo divulgados de
forma histórica nessas demonstrações financeiras combinadas, demonstrando assim os efeitos dessa
reorganização societária como se ela tivesse ocorrido no passado.
Os principais números cindidos foram, conforme laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil na
data base de 31 de julho de 2020:
Ativo
Caixa e equiv alentes de caixa e aplicações e titulos e v alores m obiliários
Dem ais ativ os
Ativ os não circulantes m antidos para v enda
Propriedades para inv estim ento
Inv estim entos e sociedades coligadas e controladas em conjunto
Intangív el
Im obilizado
Total de ativo

Passivo
1 00.000

Prov isões para perdas com inv estim entos

4.3 47

3 3 .545

Dem ais passiv os

3 .3 89

1 1 7 .665

Total de passivo

7 .7 36

2 .41 8
586.089
65
21 9
840.001

Patrimônio líquido
Capital social
Ajustes de av aliação patrim onial

852 .481
(2 0.2 1 6)

Total de patrimônio líquido

832.265

Total de passivo e patrimônio líquido

840.001

Os efeitos da cisão foram aplicados de forma histórica, por competência, refletindo os efeitos dessa
reorganização societária como se ela estivesse ocorrido em 1° de janeiro de 2018, no balanço de abertura
dos saldos comparativos dessas demonstrações financeiras combinadas.
Além dos efeitos acima, na combinação da Rodobens foram desconsiderados os efeitos de transações
ocorridas na Rodobens S.A. durante os períodos, transações estas que não estão relacionadas aos
negócios e gestão da Rodobens, tais como resultados de venda de imóveis e respectivas carteiras, bem
como gastos estruturais da Rodobens S.A. não relacionados aos negócios e gestão da Rodobens. Essas
operações não fazem mais parte da Rodobens S.A. e com a reorganização societária descrita acima, não
mais impactarão de forma relevante as demonstrações financeiras da Rodobens S.A. após a data da
cisão. Os efeitos da retirada dessas operações das demonstrações financeiras combinadas foram
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ajustados diretamente no patrimônio líquido de cada respectivo período conforme demonstrado na Nota
35.
- Deliberação para distribuição de dividendos:
A Companhia deliberou em 29 de setembro de 2020 a distribuição de dividendos no valor de R$ 762.914,
sendo R$ 581.552 referentes a retenção de lucros, R$ 104.000 referentes a reserva estatutária e R$ 77.362
de dividendos do exercício de 2020 (intercalares). (Nota 19 (a)).
Em linha com a reorganização socitária acima, em 10 e 11 de agosto de 2020 foram declarados
dividendos a pagar pelas empresas Prestacon Administradora e Corretora de Seguros de Vida Ltda.,
Rodobens Administração e Corretagem de Previdência Privada Ltda. e Rodobens Administradora e
Corretora de Seguros Ltda. no montante de R$ 233.558, sendo os efeitos dessas declarações de
dividendos apresentados de forma retroativa nas demonstrações financeiras combinadas conforme
mencionado na Nota 19 (a).
Além dos efeitos demonstrados acima, no processo de combinação foram eliminados os saldos ativos,
passivos, receitas, despesas de operações e lucros ou prejuízos não realizados entre as empresas
combinadas. As demonstrações financeiras de investidas em cuja administração da Rodobens não exerce
controle, independentemente da sua participação, mas que possui influência significativa, foram
consideradas como investimentos em coligadas na combinação conforme item (ii) a seguir e Nota 22.
Devido essas demonstrações financeiras serem combinadas, não representam as demonstrações
contábeis individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas, e não devem ser
tomadas como base para fins de cálculo e distribuição de dividendos, tributos e quaisquer outros fins
societários e estatutários. Os negócios incluídos nessas demonstrações financeiras combinadas não são
operados como uma única entidade legal. Essas demonstrações financeiras combinadas não são,
portanto, necessariamente indicativo dos resultados obtidos se essas tivessem operado como uma única
entidade legal durante o exercício ou indicativo de resultados futuros.
As empresas incluídas na combinação estão mencionadas no item (b) a seguir. As empresas controladas
em conjunto e coligadas foram consideradas na combinação pelo método de equivalência patrimonial,
considerando como referência o IAS 28 / CPC 18 (R2) – Investimento em Coligada, em Controlada e
Empreendimento Controlado em Conjunto.
As seguintes políticas contábeis foram aplicadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras
combinadas:
(i)

Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais a Rodobens tem o poder de determinar as políticas
financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos
direitos a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis
ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Rodobens controla outra entidade. As
controladas são totalmente combinadas a partir da data em que o controle é transferido para a
Rodobens. A combinação é interrompida a partir da data em que o controle termina. Neste contexto, a
Rodobens não consolida as informações dos grupos de consórcio, visto que os grupos possuem
patrimônio próprio, que não se confunde com a de outro grupo, nem com o da própria administradora.
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Transações entre empresas, saldos e ganhos não realizados em transações entre partes relacionadas são
eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são
alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as práticas adotadas pela Rodobens.
(ii)

Coligadas e controladas em conjunto
Coligadas e controladas em conjunto são todas as entidades sob as quais a Rodobens têm influência
significativa, mas não o controle. Os investimentos em coligadas e controladas em conjunto são
contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor
de custo (Nota 22).
A participação da Rodobens nos lucros ou prejuízos de suas coligadas pós-aquisição é reconhecida na
demonstração do resultado. As movimentações cumulativas pós-aquisição são ajustadas contra o valor
contábil do investimento. Quando a participação da Rodobens nas perdas de uma coligada for igual ou
superior a sua participação na coligada, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Rodobens não
reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em
nome da coligada.
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(b)

Empresas controladas incluídas na combinação

2020

Total do ativo
(i)

Patrimônio
líquido

Lucro
(prejuízo)
líquido

Participação dos
sócios/acionistas no
capital social - %

Total do
ativo

Patrimônio
líquido

Lucro (prejuízo)
líquido

2019

2018

Participação dos
sócios/acionistas no
capital social - %

Participação dos
sócios/acionista
s no capital
social - %

Total do
ativo

Patrimônio
líquido

Lucro
(prejuízo)
líquido

Serviços financeiros

(i.i)

Atividades financeiras
Banco Rodobens S.A.

2.684.819

586.000

70.279

98,55

1.906.699

576.911

68.439

98,57

1.752.984

565.678

57.102

98,57

(i.ii)

Administração de grupos de consórcio
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.
Portobens Administradora de Consórcios Ltda.
BrQualy Administradora.de Consórcios Ltda.
CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda.
Conbr Administradora de Consórcios Ltda.

1.144.950
136.288
180.303
51.575
1.010

779.466
79.770
165.173
23.354
1.010

190.840
39.296
13.810
7.554
(50)

92,78
92,78
92,78
61,86
92,78

898.055
77.772
151.108
49.602
1.063

738.993
51.395
148.749
27.654
1.060

170.232
33.512
18.179
8.328
34

100,00
100,00
100,00
66,67
100,00

791.303
117.767
154.275
48.434
1.030

673.818
102.663
152.569
32.326
1.026

155.702
38.308
15.708
12.102
41

100,00
100,00
100,00
66,67
100,00

Corretagem de seguros
Prestacon Adm. e Corretora de Seguros Ltda
Rodobens Adm. e Corretora de Previdência Privada Ltda
Rodobens Adm. e Corretora De Seguros Ltda
Rodobens Transportes Administração e Corretora de Seguros Ltda.
Rodobens Ass. Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda.
BrQualy Administradora e Corretora de Seguros (Antiga Rodocohn)
Rodobens Benefícios e Corretora de Seguros (Antiga TGA)

82.575
222.915
185.685
15.062
24.635
9.264
20.840

30.733
118.740
110.698
14.078
24.133
9.027
19.896

9.578
51.241
8.800
(41)
357
100
4.675

87,91
87,91
87,78
87,78
87,78
87,78
87,91

81.463
198.959
181.075
16.918
27.769
9.766
16.264

80.878
190.320
175.674
14.119
23.776
8.927
15.217

10.918
54.495
7.458
466
1.247
253
4.881

87,91
87,91
87,78
87,78
87,78
87,78
87,91

70.815
165.603
185.824
16.566
26.852
9.563
10.916

70.319
157.466
180.359
14.154
23.729
8.874
10.340

10.959
58.826
10.768
1.418
1.727
621
4.053

87,91
87,91
87,78
87,78
87,78
87,78
87,91

Locação e outras
Ativos Administração Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
Rodobens Brasil Partic., Empreendim. e Negócios Ltda. (Antiga Nupen)
Rodobens Locadora de Veículos Ltda.
BrQualy Participações Ltda.
Br Negócios e Participações Ltda

16.570
138.728
95.726
190.767
30.648

15.128
138.697
49.572
190.748
29.560

30.335
7.081
14.181
15.875
12.627

88,06
92,78
93,20
92,78
92,78

9.850
134.071
99.253
172.102
9.094

8.393
134.014
35.141
172.068
8.933

29.677
9.832
4.669
18.440
933

99,90
100,00
91,74
100,00
100,00

9.208
124.323
109.097
153.634

8.316
124.182
30.088
153.628

27.884
11.484
4.127
15.712

99,90
100,00
91,75
100,00

Varejo automotivo
H.R.B Comercio de Veiculos Ltda.
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda.
Rodobens Automóveis Salvador Ltda.
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A.
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. (Incorporada na Rod. Veic. Com. Cirasa)
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda.
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda.
Rodobens Seminovos Ltda.
Rodobens Veículos Comerciais SP Ltda.

22.229
37.970
12.726
36.734
53.473
507.998
87.726
546.999
164
133.402

10.673
9.686
(873)
(17.211)
(30.497)
177.690
12.154
357.733
(456)
20.699

1.278
952
2.726
(674)
1.803
38.437
10.010
467
38.130
(132)
1.600

100,00
99,82
73,89
97,30
73,89
94,61
95,57
93,65
99,95
99,80

24.721
37.993
23.757
34.827
64.699
305.172
160.141
76.084
455.475
175
112.366

9.846
8.734
(3.599)
(16.537)
(32.300)
36.043
95.543
11.687
319.368
(324)
19.098

1.946
(2.405)
(1.926)
(2.502)
(4.991)
(5.032)
11.511
(90)
26.210
(193)
(249)

100,00
99,78
74,65
99,94
74,65
98,29
99,86
98,83
91,22
100,00
100,00

20.001
38.757
14.849
27.248
42.773
251.296
151.999
52.236
455.846
336
95.203

8.349
11.139
(1.673)
(14.035)
(27.309)
47.464
91.438
11.777
301.833
(2.731)
19.347

2.049
(1.975)
(2.843)
(2.393)
(7.462)
(12.677)
11.290
(162)
11.601
(1.137)
(919)

100,00
98,51
74,65
99,94
74,65
98,29
99,86
100,00
91,22
100,00
100,00

100,00

1.563.900

536.238

192.902

100,00

6.900.192

3.396.019

657.176

(2.807.432)

(2.634.583)
761.436

(i.iii)

(i.iv)

(ii)

(iii)

Holding
Rodobens S.A. (Varejo automotivo e serviços financeiros, antiga GV Holding S.A.)
Total antes das eliminações e reclassificações
(-) Eliminações
Total
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1.756.692

719.263

209.270

8.428.475

3.644.642

780.407

(3.334.933)

(2.852.633)

(466.630)

792.009

313.777

5.093.542

4.092.760

100,00

1.444.266

466.832

155.052

6.343.004

3.221.964

576.964

(386.443)

(2.689.245)

(2.371.352)

270.733

3.653.759

850.611

(329.487)
247.478
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2.2.1

Demonstração do valor adicionado (DVA)
A apresentação da demonstração combinada do valor adicionado (DVA) é requerida pela legislação
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A
DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 "Demonstração do Valor Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração.
Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar,
sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras.

2.3

Conversão de moeda estrangeira

(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 Rodobens atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras
combinadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Rodobens.

(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.
Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas
de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são
reconhecidos na demonstração do resultado.
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são
apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.

2.4

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 vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de
mudança de valor.

2.5

Ativos financeiros

2.5.1

Classificação
A Rodobens classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias:
(a) mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado)
e (b) ao custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento
inicial.
Os itens que passaram a ser mensurado ao custo amortizado, atendem as condições especificadas pelo
CPC 48 / IFRS 9, de que o ativo financeiro é mantido dentro do modelo de negócio, cujo objetivo é
manter esses ativos financeiros a fim de receber fluxos de caixas contratuais.
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(a)

Ativos financeiros ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por
meio do resultado)
Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes incluem:
.

Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais consistem basicamente em principal e
em juros e o objetivo do modelo de negócios da Rodobens é atingido por meio da arrecadação de
fluxos de caixa contratuais e da venda de ativos financeiros.

A Rodobens classifica os seguintes ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado:
.

Investimentos em títulos de dívida que não se qualificam para mensuração ao custo amortizado
ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.

Os ativos financeiros 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 ao custo amortizado
Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são ativos financeiros não derivativos, com
pagamentos fixos ou calculáveis, que não são cotados no mercado ativo. São apresentados como ativo
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data das demonstrações
financeiras combinadas (estes são classificados como ativos não circulantes).

2.5.2

Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação. Os
investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para
todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos
financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os
custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados
quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido
transferidos; neste último caso, desde que a Rodobens tenha transferido, significativamente, todos os
riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ativos financeiros mensurados e
contabilizados pelo custo amortizado, usam o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Resultado
financeiro" no período em que ocorrem.
Quando os títulos classificados como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda
(impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na
demonstração do resultado como "Resultado financeiro".
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2.5.3

Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los numa
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Dessa forma, os saldos mantidos com clientes em Contas a receber de clientes e Adiantamentos de
clientes, bem como os saldos mantidos com fornecedores em Fornecedores e Adiantamentos a
fornecedores, estão sendo apresentados líquidos, nas presentes demonstrações financeiras, quando
atendidos os requisitos aplicáveis.

2.5.4

Impairment
A Rodobens avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida
registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A
metodologia de impairment aplicada depende de ter ocorrido ou não um aumento significativo no risco
de crédito.
Para as contas a receber de clientes, a Rodobens aplica a abordagem simplificada conforme permitido
pelo CPC 48 / IFRS 9 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do
reconhecimento inicial dos recebíveis.

2.6

Instrumentos derivativos e atividades de hedge
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 que está sendo protegido por hedge.
Para equalizar os efeitos da marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos designados
como proteção, a Rodobens adotou em 2019 a contabilidade de hedge (hedge accounting) e designou
certos derivativos como hedge de risco de mercado, em que os ativos e passivos financeiros objetos de
hedge também são demonstrados e registrados, respectivamente, da seguinte forma:
✓ Valor Justo com contrapartida no resultado; e
✓ Fluxo de Caixa com contrapartida no patrimônio líquido.
O objetivo da gestão de riscos e a estratégia de proteção destes riscos são documentados no início da
operação e de forma contínua quanto à efetividade dos instrumentos financeiros derivativos e o ajuste a
valor justo ou fluxo de caixa das operações objeto de hedge. Se o hedge não mais atende aos critérios de
contabilização, a relação de proteção é descontinuada.
O valor justo dos instrumentos derivativos usados para fins de hedge, bem como a movimentação dos
valores de hedge ((hedge accounting) estão divulgados na Nota 9.
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Como procedimento de gestão de seus riscos de mercado, a Rodobens administra as suas exposições em
moeda estrangeira por meio da contratação de instrumentos financeiros derivativos atrelados ao dólar,
considerando a previsão de despesas contida no orçamento oficial da Rodobens.
A Rodobens também administra suas exposições em juros por meio de políticas de controles,
estabelecimento de estratégias operacionais, determinação de limites e diversas técnicas de
acompanhamento das posições, e ainda, efetua operações envolvendo instrumentos financeiros
derivativos que se destinam a clientes, associadas a operações de captação ou aplicação de recursos.
2.7

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de
mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Rodobens. Se o prazo de
recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da Rodobens), as
contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não
circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para
créditos de liquidação duvidosa (impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor
faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária.

2.8

Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é
determinado pelo método de avaliação do “custo médio ponderado” das compras ou produção; quando
necessário, é constituída provisão para desvalorização desses estoques a mercado.

2.9

Outros ativos
Os demais ativos recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados ao custo, deduzido, quando
aplicável, por provisão para ajuste ao valor de realização, que é constituída com base na análise das
expectativas de sua efetiva realização. São incluídos como ativo circulante, aqueles ativos com prazo de
vencimento inferior a 12 meses após a data de emissão do balanço. Caso contrário, estão apresentadas
no ativo não circulante.

2.10

Ativos não

circulantes mantidos para venda

Os ativos não circulantes são classificados como ativos mantidos para venda quando seu valor contábil
for recuperável, principalmente, por meio de uma venda e quando essa venda for praticamente certa.
Estes ativos são avaliados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de
venda.
2.11

Investimentos
As participações em empresas coligadas e controladas em conjunto (não combinadas às demonstrações
financeiras) são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial (Nota 22).
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2.12

Ativos intangíveis
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente, substancialmente formados por
direitos de uso de software, são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução
ao valor recuperável. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos
ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito
de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido
das perdas por redução ao valor recuperável.

2.13

Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico
inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e inclui os custos de financiamento
relacionados com a aquisição de ativos qualificados.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros
associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. Todos os reparos e manutenções
são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada. Os valores residuais e
a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil
de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo for
maior do que seu valor recuperável estimado.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil
do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado.
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor
contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas" na demonstração do
resultado.

2.14

Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor
em uso.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos
não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço.
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2.15

Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores 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.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Na prática, são normalmente
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.16

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Rodobens
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data
do balanço.
Os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um
ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para
ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando
for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos
possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa
no período em que são incorridos.

2.17

Provisões para contingências
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhecidas quando a Rodobens
têm uma obrigação presente, legal ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com
segurança.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a
obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da
passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

2.18

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes
e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado.
O encargo de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas pela Rodobens nas apurações de impostos sobre a renda com
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
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O imposto de renda e contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte,
no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos
excedem o total devido na data do relatório.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos
ativos e passivos em diferentes entidades, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido.
2.19

Benefícios a empregados - participação nos lucros
A Rodobens concede participação nos lucros a seus colaboradores e administradores, vinculados ao
atingimento de metas operacionais e objetivos específicos, estabelecidos e aprovados no início de cada
semestre. Ao final de cada exercício, a administração provisiona os valores a serem pagos nas
demonstrações financeiras com base em estimativas, cujos valores costumam ser próximos aos valores
efetivamente pagos.

2.20

Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de
produtos e serviços em conformidade com o CPC 47 / IFRS 15, no curso normal das atividades da
Rodobens. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos
descontos, bem como das eliminações das vendas entre as empresas combinadas Rodobens.
A Rodobens reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que
benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido
atendidos para cada uma das atividades da Rodobens, conforme descrição a seguir.

(a)

Venda de produtos
A receita pela venda de mercadorias é reconhecida quando o controle sobre os produtos é transferido e
desde que não haja nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo
cliente. A Rodobens adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o
produto é entregue ao comprador.

(b)

Venda de serviços
As vendas de serviços de oficina ou intermediação de vendas são reconhecidas após (i) emissão de nota
fiscal de prestação de serviço; e (ii) após ser finalizada a prestação de serviços.
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A taxa de administração, devida pelos participantes dos grupos de consórcio, é reconhecida como receita
por competência do serviço prestado reconhecida a medida que forem cumpridas as obrigações de
desempenho.
As receitas de corretagens de seguros são reconhecidas quando (ou à medida que) a entidade satisfazer à
obrigação de desempenho ao transferir o bem ou serviço (ou seja, um ativo) prometido ao cliente. As
receitas de comissões são provenientes dos segmentos de seguros prestamista e outros. Essas receitas
são reconhecidas ao longo do tempo em que a obrigação de desempenho é diluída de forma linear ao
longo da vigência do produto/seguro.
(c)

Receitas de intermediação financeira
As receitas e despesas de intermediação financeira e de arrendamentos operacionais são apropriadas
pelo regime de competência, observando-se o critério “pro rata” dia para aquelas de natureza financeira.

(d)

Receita de locação de veículos
A Companhia presta serviço de aluguel de frota e são classificadas como arrendamentos operacionais,
quando a Companhia atua como arrendador, e são reconhecidas com base em preços fixos por
quantidade de veículos apurados em bases mensais ou diárias durante o período do arrendamento, de
acordo com os contratos de aluguel com clientes. A Companhia não identificou a necessidade de ajustes
na contabilização dos seus ativos arrendados a terceiros como resultado da adoção da nova norma para
arrendamentos CPC 06 (R2) / IFRS 16.

(e)

Receitas de bonificações
Algumas montadoras adotam campanhas de vendas através de incentivos aos seus concessionários.
Essas campanhas seguem condições rígidas preestabelecidas e são relacionadas ao cumprimento de
metas as quais, quando prováveis, conferem às concessionárias Rodobens o recebimento de
bonificações. As receitas com essas bonificações são reconhecidas após essas metas serem prováveis de
serem atingidas e após cumpridas as obrigações de desempenho. Essas bonificações são apresentadas
nas rubricas de “Receita liquida de vendas e prestação de serviços”, em decorrência de faturamentos
diretos pela montadora, ou “Custos das vendas e dos serviços prestados” nos demais casos.

(f)

Receitas financeiras
As receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de
juros.
A receita de juros de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado é incluída nos resultados
financeiros líquidos de valor justo com esses ativos. A receita de juros de ativos financeiros ao custo
amortizado e ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes calculada
utilizando o método da taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da
receita financeira de juros.
A receita financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de
um ativo financeiro exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao
valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da provisão para perdas).
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2.21

Custos e demais receitas e despesas
Os custos e demais receitas e despesas são reconhecidas ao resultado de acordo com o princípio contábil
da competência. Os custos acompanhando o reconhecimento da receita de acordo com o CPC 47 / IFRS
15.
Vale destacar que as despesas das operações de captações no mercado, empréstimos e repasses, oriundas
das atividades financeiras, o registro se dá diretamente ao custo, pois é vinculado a geração da receita.
Nas operações do varejo automotivo, o custo de veículos e agregados é reconhecido ao custo unitário de
cada receita reconhecida no período e os demais custos, como por exemplo peças, pelo custo médio
ponderado.

2.22

Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Rodobens é reconhecida
como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social das
empresas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são
aprovados pelo Conselho de Administração.

2.23

Pronunciamentos contábeis e interpretações que entraram em vigor
.

Alterações ao IAS 1 "Presentation of Financial Statements" e IAS 8 "Accounting
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors": em outubro de 2018, o IASB emitiu
a definição de "material" e fez alterações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada teve data
efetiva de aplicação a partir de 1o de janeiro de 2020. A definição de "material" ajuda as entidades a
determinarem se as informações sobre um item, transação ou um outro evento qualquer, devem ser
fornecidas aos usuários das demonstrações financeiras. No entanto, nem sempre essa definição é
objetiva, sendo necessário fazer julgamentos sobre a materialidade na preparação das demonstrações
financeiras. As alterações efetuadas alinham a redação da definição de material em todas as normas
do IFRS, incluindo a Estrutura Conceitual.

.

Alterações ao IFRS 3 "Business Combinations": em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração
ao IFRS 3 sobre a definição de "negócio", que teve data efetiva a partir de 1o de janeiro de 2020.
A alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir inputs e processos relevantes, que em
conjunto contribuem de forma significativa para a criação de outputs; (ii) disponibiliza teste que
auxilia na análise sobre se uma empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e
(iii) estreita as definições de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio de produtos
fornecidos e serviços prestados a clientes, excluindo geração de retornos sob a forma de redução de
custos e outros benefícios econômicos.

A Administração da Companhia avaliou as alterações nas normas e não identificou impactos em suas
demonstrações financeiras combinadas.
Não há outras normas CPC /IFRS ou interpretações ICPC /IFRIC que ainda não entraram em vigor que
poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia.
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3

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias.

3.1

Estimativas, julgamentos e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a Rodobens faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. A estimativa, julgamento e
as premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão demonstradas nas notas
explicativas:

(a)

Perdas esperadas (“impairment”) de contas a receber e operações de crédito: mensuração de perdas de
crédito esperada para contas a receber e ativos contratuais com principais premissas na determinação da
taxa média ponderada de perda. (Notas 10 e 12);

(b)

Provisão para demandas judiciais e administrativas reconhecimento e mensuração de provisões e
contingências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos (Nota 33);

(c)

Passivo de arrendamento mensurado pelo valor presente dos pagamentos do contrato, descontado à taxa
incremental (Nota 25);

(d)

Estimativas de vida útil e valor residual do ativo imobilizado, bem como análise de indicativos de
impairment (Nota 24);

(e)

Perdas por redução ao valor recuperável de ativos intangíveis, como teste de redução ao valor
recuperável de ativos intangíveis e ágio e as principais premissas em relação ao valor recuperável (Nota
23);

(f)

Provisão para perdas com grupos de consórcios: as administradoras de consórcio avaliam as prováveis
perdas por inadimplência ou saldos devedores incobráveis e registram impairment tanto para grupos
ativos ou encerrados (Notas 21 e 34);

(g)

Valor justo de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (Nota 5.3 e Nota 9);

(h)

Ativo não circulante mantido para venda: determinação do valor justo menos custo da venda, dos quais
a insuficiência é reconhecida registro de impairment (Nota 18);

(i)

Tributos diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual diferenças temporárias
dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados (Nota 20).

(j)

Bonificações (Nota 2.20 (e)).

(k)

Impairment sobre custos incrementais relacionados a comissão sobre vendas de cotas de consórcios
(Nota 17).
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4

Informações por segmento
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório
interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões
operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos
operacionais, é a Diretoria Executiva, também responsável pela tomada das decisões estratégicas
do Grupo.
Os resultados por segmento, assim como os ativos e passivos, consideram os itens diretamente
atribuíveis ao segmento, assim como aqueles que possam ser alocados em bases razoáveis.
As informações por segmento estão apresentadas a seguir:

2020
Varejo
Automotivo
Receita líquida
Custo

Serviços
financeiros

Holding

Eliminações

Total
Consolidado

2.853.793

768.791

(100.136)

3.522.448

(2.462.900)

(184.294)

86.219

(2.560.975)

Resultado bruto

390.893

584.496

Despesas com vendas

(98.844)

(124.646)

Margem de contribuição

292.049

459.851

-

(13.917)

961.472

13.951

(209.538)
751.933

Despesas administrativas e outras receitas, líquidas

(416.043)

Resultado de participações societárias

13.084

Resultado operacional

348.975

Resultado financeiro líquido

5.585

Imposto de renda e contribuição social

(40.784)

Lucro liquido do exercício

313.777

Ativos totais

1.281.785

4.011.824

1.739.801

(1.939.868)

5.093.542

Passivos totais

912.755

2.790.905

1.020.539

(422.666)

4.301.533

Patrimônio líquido operacional

369.029

1.220.919

719.263

(1.517.203)

792.009
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5

Gestão de risco financeiro

5.1

Fatores de risco financeiro
As atividades da Rodobens a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado (risco de taxa de juros
de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de
liquidez. O programa de gestão de risco global da Rodobens se concentra na imprevisibilidade dos
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da
Rodobens. A gestão de risco é realizada pela Gestão de Finanças da Rodobens, segundo as políticas
aprovadas pelo Conselho de Administração. A Gestão de Finanças da Rodobens identifica, avalia e
protege a Rodobens contra eventuais riscos financeiros em conjunto com as unidades operacionais da
Rodobens. O Conselho de Administração estabelece princípios, através de políticas por escrito e
realização de comitês, para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, risco de crédito, e
investimento de excedentes de caixa.

(a)

Risco de mercado

(i)

Risco de taxas de juros
A Rodobens está exposta a risco de taxa de juros flutuantes, sendo substancialmente as variações da taxa
CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que remuneram suas aplicações financeiras a uma taxa
média de 90,5% do CDI, e também compõem o custo de juros sobre empréstimos e financiamentos,
indexados a CDI + 2,22% à 4,5% ao ano (dívidas em CDI+ taxa pré) e variação de 128,63% à 134% do CDI
(dívidas pós fixadas).
A Gestão de Finanças da Rodobens considera que, pela característica dos índices pelos quais suas
aplicações e obrigações financeiras são indexadas, possíveis altas nas taxas de juros podem impactar seu
custo de captação, impactando negativamente o resultado financeiro. Em contrapartida, a receita
proveniente do rendimento das aplicações financeiras também será afetada, porém de forma positiva.

(b)

Risco de crédito
O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de
caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes do
varejo. Para bancos e instituições financeiras, alocamos os recursos da Rodobens em entidades com baixo
risco de crédito, priorizando, nesta ordem, segurança, liquidez e rentabilidade.
Com relação às contas a receber, a Rodobens restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de uma
realização contínua de análise de crédito.

(c)

Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelas entidades operacionais da Rodobens em conjunto com sua
administração e reportada à Gestão de Finanças do Grupo. Este departamento monitora as previsões
contínuas das exigências de liquidez do Grupo para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender
às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito
compromissadas disponíveis a qualquer momento, a fim de que o Grupo não quebre os limites ou
cláusulas dos financiamentos em qualquer uma de suas linhas de crédito.
O excesso de caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido para administração do
capital circulante, é investido em depósitos a prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo
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instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para atender às necessidades da
Rodobens (Notas 7 e 8).
A Rodobens acredita que os fluxos de caixa das atividades operacionais, caixa e equivalentes de caixa e
investimentos de curto prazo, junto com os instrumentos financeiros derivativos e acesso a facilidades de
empréstimos é suficiente para financiar as despesas de capital, o passivo financeiro e pagamento de
dividendos no futuro.
A seguir, estão apresentadas as maturidades contratuais de passivos financeiros em 31 de dezembro de
2020, incluindo pagamentos de juros estimados:
2020
Saldo Total a Pagar
Passivo de arrendamento
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Partes relacionadas
Depósitos, Rec.aceites e Obrig.empr.repasses
Total

5.2

Saldo
Contábil

Fluxo de caixa
contratual

Menos de um
ano

Entre um e dois
anos
26.325
68.740

Entre dois e
quatro anos

Acima de
quatro anos

97.395
369.358
254.741
1.034.974
1.747.877

144.105
424.123
254.741
1.034.974
1.858.719

27.278
354.878
254.741
1.034.974
1.109.588

381.873

186.159

181.098

3.504.346

3.716.662

2.781.459

476.938

233.742

224.523

47.077
505

43.424

Gestão de capital
Os objetivos da Rodobens ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da Rodobens, proporcionando retorno aos acionistas e manter uma estrutura de capital
ideal que possibilite redução de custos e o seu desenvolvimento.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Rodobens, a administração pode, com a autorização do
Conselho de Administração, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas,
propor aumento de capital ou, ainda, alienar ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.
A Rodobens 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 subtraído do montante de caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários. O capital total corresponde à dívida líquida mais o patrimônio líquido.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro (não incluí passivo de arrendamento) podem
ser assim sumariados:
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Abaixo encontra-se a movimentação da dívida líquida (não consedera aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários):
Financiamento de
imobilizado
Dívida líquida em dezembro de 2017
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída
Pagamento (recebimento) de principal
Pagamento (recebimento) de juros
Movimentação do caixa
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros
Variação cambial
Dívida líquida em dezembro de 2018
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída
Pagamento (recebimento) de principal
Pagamento (recebimento) de juros
Movimentação do caixa
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros
Variação cambial
Outros
Dívida líquida em dezembro de 2019
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída
Pagamento (recebimento) de principal
Pagamento (recebimento) de juros
Movimentação do caixa
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros
Variação cambial
Outros
Dívida líquida em dezembro de 2020
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89.004

55.539
(77.828)
(8.141)

Capital de giro

Mútuo financeiro

Instrumentos
financeiros
derivativos

94.853

21.895

1.121

250.699
(67.985)
(10.969)

(12.965)
(34.833)
12.317

(1.511)

Total da dívida
206.873

Caixa e
equivalentes
(139.548)

293.273
(182.157)
(6.793)
(3.797)

8.041
605
67.220

2.063
(27.071)
(1.002)

5.280
426

46.915

11.297
11.407
289.303

29.223
(39.341)
(6.665)

16.496
7.126
(1.340)
294.800

(1.286)

542
(11.005)

18.594
1.007

(14.872)

(10.853)

330.797

12.363
(2.902)

3.775

(163)
(48)

(2.141)
(125)

(5.622)

(9.344)

43.649
(65.540)
(7.668)
-

67.325

293.273
(182.157)
(6.793)
(3.797)
18.594
1.007

(143.345)

27.742

21.613
5.411
(1.513)
326.749

Dívida líquida

187.452

43.649
(65.540)
(7.668)
27.742
21.613
5.411
(1.513)

(115.603)

211.146

(209.435)

265.467
(179.805)
(15.774)
(209.435)

16.028
(38.056)
(1.447)

2.391
(946)
189
25.074

248.457
(182.134)
(14.327)
13.960
(15.600)
(872)
344.284

981
(544)

40.930
-

(88.247)
107
(5.078)

(56.661)

265.467
(179.805)
(15.774)

16.351
(104.793)
(576)
307.619

16.351
(104.793)
(576)
(325.038)

(17.419)
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5.3

Estimativa de valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor
contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores
justos. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto
dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a
Rodobens para instrumentos financeiros similares.
Os valores justos dos ativos e passivos são mensurados de acordo com a hierarquia de valorização abaixo:
(Nível 1) - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;
(Nível 2) - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços);
e
(Nível 3) - Inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado
(inputs não observáveis);
Abaixo segue a mensuração dos ativos e passivos:
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5.4

Análise de sensibilidade para exposição a taxas de juros
As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade preparada pela Administração da Rodobens e
o efeito das operações:
a) Banco Rodobens:
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b) Demais negócios:
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6

Instrumentos financeiros por categoria
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7

Caixa e equivalentes de caixa

(i) Esses valores são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, remunerados as taxas
que correspondem a aproximadamente 89,1% (2019 e 2018 – 96% a 100%) da variação do Certificado
de Depósito Interbancário (“CDI”);
(ii) Esse valor é representado por aplicações financeiras que são remunerados com base no Certificado de
Depósito Interbancário – CDI, com remuneração média de 100,3% (2019 e 2018 – 98% a 104%) do
CDI;
8

Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários

(i) Esses valores são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, remunerados as taxas
que correspondem a aproximadamente 96% (2019 e 2018 – 96% a 100%) da variação do Certificado
de Depósito Interbancário (“CDI”).
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(ii) Esse valor é representado por títulos públicas de renda fixa remunerados a taxa que corresponde a
100% da Selic.
(iii) Esse valor é representado por títulos de renda fixa remunerados a taxa 73,3% do CDI.
(iv) Esses valores são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, remunerados as taxas
que correspondem a aproximadamente 89,1% (2018 e 2017 - 96% a 100%) da variação do Certificado
de Depósito Interbancário ("CDI");
9

Instrumentos financeiros derivativos

(a)

Instrumentos financeiros derivativos – Rodobens S.A., Veículos comerciais e Locadora de
veículos
Nas empresas Rodobens S.A., Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A, Rodobens Veículos Comerciais
Bahia S.A., Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. e Rodobens Locadora de Veículos Ltda. foram
contratadas operações de swap com o objetivo principal de trocar os encargos de empréstimos e
financiamentos, originalmente contratados em moeda estrangeira, para encargos com base na variação
dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) mais “spread” fixo, e em 31 de dezembro de 2020, a
operação em aberto nessas empresas monta US$ 43.400.000, de valor nocional.
No ano de 2020 houve liquidações de contratos, apurando ganho líquido de R$ 40.933 (Perda líquida
em 2019 – R$ 14.567 e 2018 – R$ 22.055).
A valorização dos contratos foi feita com base no valor da “curva”, cuja diferença para o correspondente
valor de mercado é imaterial.

Hedge de fluxo de caixa
Contratos de instrumentos financeiros derivativos
Valor justo dos instrumentos derivativos
Imposto diferido sobre hedge de fluxo de caixa
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Hedge de valor justo
Contratos de instrumentos financeiros derivativos
Valor justo dos instrumentos derivativos
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Circulante
Não circulante
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Ativo

Passivo

Saldos a receber

Saldos a pagar

Patrimônio
líquido
Ajustes de
avaliação
patrimonial

2020
Resultado
Receita
financeira

1.386

12.687

1.386

12.687

Despesa
financeira

55.947

(672)

104.292
16.439

(76.760)
(16.211)

55.947

(672)

120.731

(92.971)

(57.333)

672
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2019
Saldos a receber

Ativo

Saldos a pagar

Patrimônio
Líquido

Passivo

Ajustes de
avaliação
patrimonial

Resultado
Receita
Financeira

Despesa
Financeira

Hedge de fluxo de caixa
Contratos de instrumentos financeiros derivativos
Valor justo dos instrumentos derivativos
Imposto diferido sobre Hedge de fluxo de caixa

3.306

Saldo em 31 de dezembro de 2019

3.306

(345)

Contratos de instrumentos financeiros derivativos
Valor justo dos instrumentos derivativos

8.331

Saldo em 31 de dezembro de 2019

(345)

16.855

(21.342)

16.855

(21.342)

(1.947)

37.285
1.095

(33.941)
(841)

8.331

(1.947)

38.380

(34.782)

Circulante

(3.094)

2.292

Não circulante

8.543

790
(267)
524

Hedge de valor justo

(0)

2018
Saldos a receber

Contratos de instrumentos financeiros derivativos

13.418

(2.566)

Circulante

(8.868)

2.566

Não circulante

(b)

Saldos a pagar

4.550

Instrumentos financeiros derivativos – Banco Rodobens S.A.
O Banco contratou instrumentos financeiros derivativos para proteção da carteira de crédito visando
minimizar a exposição à variação de taxa de juros.
As operações de swap, contratadas em negociação associadas às operações de crédito em taxas préfixadas, taxa referencial (TR), IGP-M e IPCA, foram avaliadas ao valor de mercado.
Parte das operações de swap foi designada como instrumento de hedge accounting de valor de mercado.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor de referência de tais operações de swap totalizava R$ 562.699. As
operações de crédito em taxas pré-fixadas e operações de arrendamento mercantil operacional eram o
objeto de hedge. Esta prática foi adotada visando equalizar os efeitos da marcação a mercado dos
derivativos, designados como proteção, ao valor justo da carteira de crédito objeto de hedge.
No ano de 2020 houve liquidações de contratos, apurando perda líquida de R$ 22.895 (2019 e 2018 perda de R$ 18.688 e R$ 20.586).
Os saldos contábeis das operações de swap são registrados em contas patrimoniais, tendo como
contrapartida as respectivas contas de resultado estão demonstrados a seguir.
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2019
V a l or
Refer en cia l
CDI x Pr é
Ba n co It a ú
Ba n co Br a desco
Ba n co Sa n t a n der
Ba n co V ot or a n t im
Ba n co A BC Br a sil

Ba n co
Rodoben s

Con t r a pa r t e

1 5 .7 2 3
1 3 .5 3 5
1 3 3 .9 8 3
2 8 7 .8 9 6
1 9 .6 4 2

1 5 .9 3 6
4 .0 2 0
1 3 4 .2 2 8
2 8 7 .9 3 2
1 9 .6 4 2

(1 7 .1 9 1 )
(4 .3 1 9 )
(1 3 9 .1 1 7 )
(2 9 9 .8 7 0 )
(2 0 .5 3 1 )

7 .0 0 0

7 .0 0 1

(7 .1 2 6 )

CDI x IGP-M
Ba n co Sa n t a n der
Ba n co Br a desco

1 0 .6 0 4
2 3 .1 0 4

1 0 .6 0 6
2 3 .1 0 4

(1 0 .7 4 0 )
(2 8 .4 0 7 )

CDI x IPCA
Ba n co Br a desco

2 9 .9 4 6

2 9 .7 8 6

(3 6 .5 5 4 )

T ot a l

541.433

532.255

(563.855)

CDI x Pr é+T R
Ba n co It a ú
Ba n co Br a desco

Cir cu la n t e
Rea lizá v el a lon g o pr a zo

37 de 68

Difer en cia l
a r eceber

Difer en cia l
a pa ga r

1

(1 .2 5 5 )
(2 9 9 )
(4 .8 9 0 )
(1 1 .9 3 8 )
(8 8 9 )

(7 8 4 )
(2 4 2 )
(6 .5 4 7 )
(1 4 .1 1 9 )
(1 .1 8 8 )

(1 2 5 )

(4 5 )
(2 6 9 )

(1 6 6 )
(5 .3 0 3 )

(7 6 5 )
(4 .0 7 8 )

(6 .7 6 8 )

(4 .9 1 7 )

33

(31.633)

(32.954)

(3 2 )

1 5 .7 7 3

32

1

(1 5 .8 6 0 )

Resu l t a do
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2018
V a l or
Refer en cia l
CDI x Pr é
Ba n co It a ú
Ba n co Br a desco
Ba n co Sa n t a n der
Ba n co V ot or a n t im
Ba n co A BC Br a sil

Ba n co
Rodoben s

Con t r a pa r t e

Difer en cia l
a pa ga r

42
3

(2 .5 9 9 )
(2 2 )
(4 .3 5 1 )
(1 3 .9 5 0 )
(3 3 6 )

Resu l t a do

4 4 .1 7 9
2 0 .2 5 0
4 4 .8 3 6
4 7 1 .3 0 0
6 2 .0 4 4

4 4 .9 8 8
2 0 .3 1 3
4 4 .8 3 1
4 7 4 .4 5 2
6 2 .2 3 8

(4 6 .6 8 8 )
(2 0 .7 1 7 )
(4 5 .0 5 4 )
(4 8 5 .0 8 5 )
(6 2 .5 1 2 )

1 .1 8 8
197

(1 .7 4 2 )
(4 0 7 )
(2 2 3 )
(1 1 .8 2 1 )
(4 7 1 )

6 .9 9 5
5 4 .3 8 5

7 .0 2 9
5 4 .4 0 2

(7 .0 3 6 )
(5 4 .4 9 2 )

13

(7 )
(1 0 3 )

(3 0 2 )
(4 5 6 )
(1 .6 9 1 )

CDI x IGP-M
Ba n co Sa n t a n der
Ba n co Br a desco

1 2 .2 5 9
2 6 .0 3 3

1 2 .2 5 9
2 6 .0 2 6

(1 2 .3 5 1 )
(2 7 .7 7 3 )

245
414

(3 3 7 )
(2 .1 6 1 )

(3 8 4 )
(1 .9 0 9 )

CDI x IPCA
Ba n co Br a desco

3 1 .5 0 8

3 1 .2 8 0

(3 3 .4 4 5 )

1 .1 4 8

(3 .3 1 3 )

(2 .2 3 3 )

773.789

777.818

(795.153)

3.250

(20.585)

(28.233)

CDI x Pr é+T R
Ba n co It a ú
Ba n co Br a desco
Sa n t a n der

T ot a l
Cir cu la n t e
Rea lizá v el a lon g o pr a zo

10

Difer en cia l
a r eceber

(1 4 1 )
3 .1 0 9

1 2 .8 6 2
(7 .7 2 3 )

Contas a receber de clientes

(i) Referem-se a valores a receber substancialmente pela venda de veículos e peças. Os saldos em aberto
são realizáveis a curto prazo e a análise sobre esses títulos é feita pela administração da Rodobens, a
qual não revelou expectativas de perdas em montante superior ao valor provisionado.
Os vencimentos dessas duplicatas a receber são como seguem:
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A provisão para impairment de duplicatas a receber apresentou as seguintes movimentações:

Para atender as mudanças determinadas pelo IFRS 9 / CPC 48, a Companhia aplicou uma abordagem
simplificada para o cálculo do impairment de duplicatas a receber, segregando a carteira de clientes
segundo sua categoria e aplicando um percentual variável, de acordo com a sua classificação, o risco que
apresenta e o tempo de atraso.
11

Títulos e créditos a receber

(i)

12

Títulos e créditos a receber representam devedores por compra de valores e bens resultantes da
venda a prazo de bens não de uso próprio.

Operações de crédito
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Essas operações são realizadas pelo Banco Rodobens S.A. Os financiamentos referem-se,
substancialmente, a operações de crédito para aquisição de caminhões, veículos, outros bens ligados à
atividade de transporte, e crédito por financiamento habitacional e estão garantidos, em grande parte,
por esses bens e outras garantias adicionais, quando aplicável.
As provisões para crédito de liquidação duvidosa de operações de crédito do Banco Rodobens ocorrem
em função da qualidade creditícia do devedor, da qual adota um modelo preditivo considerando como
principais componentes a multiplicação dos fatores para cada contrato da carteira. São eles: (i)
probabilidade de default no pagamento (PD); (ii) saldo devedor do cliente no momento do default
(EAD); e (iii) percentual de perda efetiva após ações de recuperação do saldo em default (LGD). Assim os
parâmetros PD e LGD são obtidos através de análise histórica de comportamento. Caso ocorram indícios
antecipados de irrecuperabilidade do crédito, ocorre o agravamento do montante provisionado.
Os vencimentos da carteira de operações são como seguem:

A provisão para créditos de liquidação duvidosa do Banco Rodobens S.A. apresentou as seguintes
movimentações:
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13

Estoques

14

Contas correntes com fabricantes

Referem-se a contas correntes mantidas com os fabricantes dos veículos que a Rodobens comercializa. O
saldo é decorrente, substancialmente, de aplicações financeiras vinculadas às contas correntes fábrica e
de valores a receber por bonificações de vendas de veículos e por conta de prestação de serviços de
manutenção desses veículos no período de garantia.
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15

Tributos a recuperar

Refere-se substancialmente a créditos sobre aquisições interestaduais de veículos para comercialização.
A Rodobens enviou ao fisco, em fevereiro de 2016, pedido de habilitação de parte dos créditos, conforme
ao Art.73 do RICMS-SP. Em 2019, o fisco homologou parte do pedido de habilitação de crédito do ICMS
solicitado pela Rodobens R$ 3.584.
16

Cotas de consórcio adquiridas

(i) Refere-se ao valor das cotas de consórcio (adimplentes e inadimplentes) adquiridas de grupos de
consórcio admininstrados pelas empresas Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., Portobens
Administradora de Consórcios Ltda., CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda. e BrQualy
Administradora de Consórcios Ltda.
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17

Outros ativos

(i)

Créditos oriundos das empresas administradoras de consórcios, que referem-se a: (a) taxa de
administração arrecadada pelos grupos de consórcios; e (b) manutenção de veículos a recuperar.

(ii) Refere-se a ação tributária da Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. que encontra-se em
fase de execução, cujo valor é estimado e atualizado pela administração, com base na opinião de seus
consultores jurídicos.
(iii) Referem-se, substancialmente, a títulos e créditos a receber que representam devedores por compra
de valores e bens resultantes da venda a prazo de bens não de uso próprio e valores a receber que
não se caracterizam como operações de crédito, porém possuem característica de concessão de
crédito.
(iv) Em 2019, a Rodobens S.A., prestou garantia para os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)
emitidos pela RNI Negócios Imobiliários S.A., assumindo os riscos dessas operações.
(v) Referem-se, substancialmente, a taxa de administração de consórcio a receber reconhecida conforme
CPC 47, aguardando recebimento do consorciado.
(vi) Referem-se, substancialmente, a custos incrementais sobre vendas de consórcios referentes a
comissões pagas a estipulantes. Esses custos são amortizados ao longo do prazo do contrato de
consórcio. Para os custos incrementais foi reconhecido um impairment, que representa em 2020 um
saldo de R$ 7.800 (2019 – R$ 5.414 e 2018 – R$ 3.844).
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Ativos não circulantes mantidos para venda

Os ativos não circulantes mantidos para venda referem -se a veículos, imóveis e outros, obtidos em dação
de pagamento, apreendidos ou retomados e deduzidos de suas respectivas provisões para
desvalorizações.
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Partes relacionadas

(a)

Saldos
2020
Ativo - não
circulante

Mútuo
financeiro (i)
Rodobens Caminhões Rondônia Ltda.
Verdade Locação Imóveis Ltda.
Braslatex Industria e Com. De Borrachas Ltda
Acionistas (pessoas físicas)
Green Salvador Comércio de Veículos Ltda.
Rodobens Corporativa S.A.
Rodobens Negócios e Soluções Ltda.
Outras

Passivo - circulante
Dividendos,
lucros e juros
sobre o capital
a receber

Dividendos,
lucros e juros
sobre o capital
a pagar (ii)

Contas a pagar
por aquisição
de
Investimentos (iii)

Mútuo
financeiro (i)

Receita
financeira
s/mútuo

2019

Resultado

Ativo - não
circulante

Despesa
financeira
s/mútuo

Mútuo
financeiro (i)

Passivo - circulante
Dividendos,
lucros e juros
sobre o capital
a pagar (ii)

Mútuo
financeiro (i)

811
133
992.337

26.937

Resultado
Receita
financeira
s/mútuo

Despesa
financeira
s/mútuo

2018
Ativo - não
circulante

Passivo - circulante

Dividendos,
lucros e juros
Mútuo sobre o capital
financeiro (i)
a pagar (ii)

100

1.462
122

258

7.821

1.026.144

Mútuo
financeiro (i)

Resultado
Receita
financeira
s/mútuo

Despesa
financeira
s/mútuo

310
832.747
352

15.012
4.268
1.496
5.764

246
246

1.007.349

26.937

688

34
101

1

4.153
701

688

135

1

5.798

1.026.144

176

175
1.135

(841)

3.918
1.728

176

1.668

(841)

15.051

832.747

179

236
1.895

(1.181)

179

2.793

(1.181)

(i) Correspondem a saldos de mútuos mantidos com empresas ligadas, cujas demonstraç ões financeiras não foram combinadas; estão sujeitos a juros com base na variação do
CDI, com vencimentos renováveis ou de longo prazo.
(ii) Nos anos de 2020, 2019 e 2018 foram realizadas distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas com base na TJLP acumulada desses anos,
respectivamente, conforme reuniões dos sócios realizadas nos exercícios. Em 29 de setembro de 2020 houve distribuições de dividendos pela Rodobens S.A. a seus acionistas
no montante de R$ 762.914, onde estas distribuições foram relacionadas à reorganização societária da Rodobens demonstradas na Nota 2.2, sendo os pagamentos
condicionados à verificação pela Rodobens S.A. de disponibilidades de caixa no montante de no mínimo R$ 1.200.000, e, caso cumprida essa condição, o pagamento dos
dividendos ora declarados será realizado em até 36 meses contados desta data. Adicionalmente, em 10 e 11 de agosto de 2020 houve distribuições de dividendos nas empresas
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda., Rodobens Adm. e Corret. de Prev. Privada Ltda. e Prestacon Adm. e Corretora de Seguros Ltda., no montante de R$
233.558 também relacionados à reorganização societária. Os efeitos dessas distribuições para fins das demonstrações financeiras combinadas foram aplicados desde 2016,
reduzindo de reservas de lucros, conforme a existência de saldo suficiente para absorção das referidas distribuições ano a ano, sendo em 2019 o valor de R$ 193.547, 2018 –
R$ 130.821, 2017 – R$ 162.448 e 2016 – R$ 509.656, reduzindo o patrimônio líquido combinado para fins das demonstrações financeiras combinadas (Nota 35).
(iii) Em novembro de 2020, a Companhia adquiriu de Beny Maria Verdi Haddad, 26.937.302 ações da Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A., pelo montante de R$ 26.937, a
ser pago em 29 de janeiro de 2021.
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(b)

Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração inclui os membros da diretoria executiva e do Conselho de
Administração. A remuneração paga ou a pagar pelos serviços desses profissionais refere-se
exclusivamente aos honorários da diretoria e dos conselheiros e aos correspondentes encargos
trabalhistas que, no exercício de 2020, montaram a R$ 16.287 (2019 - R$ 12.577 e 2018 – R$ 14.354).

(c)

Vendas de ativos não circulantes mantidos para venda
Em 2020 a Companhia efetuou transações envolvendo imóveis obtidos em dação de pagamento e
retomados (Bens não de uso) por meio de venda à partes relacionadas pelo valor de laudo de avaliação,
totalizando uma receita de venda de R$ 86.618 (2019 – R$ 41.077 e 2018 – R$ 21.617), apurando um
lucro de R$ 3.487 (2019 – R$ 5.812 e 2018 R$ 2.694). Essas receitas estão reclassificadas na
demonstração do resultado na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”.

(d)

Outras transações com partes relacionadas
2020
Resultado
Despesas
administrativas
RCE Digital Ltda.
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda.
Verhaw Locação de Equip. de Informática Ltda.
Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
Verdade Locação de Imóveis Ltda.
Miranda Hage - Locação de Imóveis
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda.
RPRJ Locação de Imóveis Ltda.
Verddad Administração de Bens Ltda.
Outros

(1.882)
(2.922)
(5.237)
(3.845)
(618)
(1.089)
(735)
(449)
(654)
(2.196)
(19.627)

Despesas
financeiras

Passivo
Passivo de
arrendamento

(1.990)
(382)
(565)
(46)
(387)
(309)

20.957
4.375
5.997
399
4.075
3.234

(3.679)

39.036
2019

Resultado

RCE Digital Ltda.
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda.
Verhaw Locação de Equip. de Informática Ltda.
Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
Verdade Locação de Imóveis Ltda.
Miranda Hage - Locação de Imóveis
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda.
RPRJ Locação de Imóveis Ltda.
Verddad Administração de Bens Ltda.

46 de 68

Passivo

Despesas
administrativas

Despesas
financeiras

Passivo de
arrendamento

(2.301)
(2.231)
(6.747)
(3.309)
(620)
(1.012)
(655)
(417)
(606)

(1.853)
(347)
(595)
(78)
(385)
(313)

22.492
4.052
6.422
624
4.085
3.582

(17.898)

(3.571)

41.257
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2018
Resultado
Despesas
administrativas
RCE Digital Ltda.
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda.
Verhaw Locação de Equip. de Informática Ltda.
Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
Verdade Locação de Imóveis Ltda.
Miranda Hage - Locação de Imóveis
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda.
RPRJ Locação de Imóveis Ltda.
Verddad Administração de Bens Ltda.

(2.602)
(51)
(6.894)
(3.460)
(771)
(928)
(659)
(602)
(591)
(16.558)

20

Tributos diferidos

(a)

Composição dos saldos tributários diferidos
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Os tributos diferidos são substancialmente oriundos de operações da Rodobens Comércio e Locação de
Veículos Ltda., Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A., Rodobens Administradora de Consórcios
Ltda. e do Banco Rodobens S.A., onde os prejuízos fiscais e diferenças temporárias decorrentes de
resultados são reconhecidos contabilmente levando-se em consideração a realização provável desses
tributos, a partir de projeções de resultados elaboradas com base em premissas internas e em cenários
econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.
(b)

Métodos de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
Os seguintes métodos são utilizados pela Rodobens:
(i) Imposto de renda - calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, mais um adicional de 10%
sobre o lucro que ultrapassar R$ 240; contribuição social sobre o lucro - calculada à alíquota de 9%;
(ii) Banco Rodobens - A provisão para imposto de renda foi calculada pela alíquota de 15% do lucro
tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro anual excedente a R$ 240. A provisão para
contribuição social foi constituída pela alíquota de 20% até 31 de dezembro de 2018 e, a partir de
2019, a alíquota passou a vigorar a 15%, conforme previsto pela Lei 13.169/15. A Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, majorou novamente a alíquota da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para 20%, com vigência a partir de 1º de março de 2020. Em
decorrência disso, os créditos e débitos sobre diferenças temporárias foram constituídos de acordo
com as alíquotas vigentes a partir de 2020, considerando as suas perspectivas de recuperação.
(iii) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, as alíquotas de tributação mencionadas no
item (i) acima, calculadas pelo método do lucro presumido, de acordo com a sistemática de cálculo
estabelecida pelas Leis nº 8.981/95 e nº 9.249/95.

21

Créditos com grupos de consórcios

(i) Os créditos com os grupos devedores referem-se, substancialmente, a empréstimos concedidos a
grupos de consórcio para cobrir as insuficiências de recursos para aquisição de bens. Para esses
créditos foi reconhecido um impairment, que representa em 2020 um saldo de R$ 31.993 (2019 –
R$ 27.554 e 2018 – R$ 26.260).
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Investimentos em sociedades coligadas e controladas em conjunto
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23

Intangível

(i) Refere-se a direito de concessão da marca Mercedes-Benz adquirido da Campo Grande Diesel Ltda pela
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A.
(ii) O ágio está sujeito a testes anuais de recuperabilidade, conforme descrito na Nota 2.12.
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Imobilizado
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(i) As benfeitorias em propriedades de terceiros referem-se a reformas nos prédios locados. As
depreciações são conforme o prazo remanescente de vigência dos contratos de aluguel dos imóveis
onde as benfeitorias foram realizadas.
(ii) Em 2020, 2019 e 2018, as alienações de bens do imobilizado foram, substancialmente, decorrentes
das vendas de veículos usados efetuadas pelo Banco Rodobens S.A, Rodobens Comércio e Locação de
Veículos Ltda e Rodobens Locadora de Veículos Ltda.
25

Contratos de arrendamento
A partir de 1º de janeiro de 2019, a Rodobens aplicou o CPC 06 (R2) – Arrendamentos, utilizando a
abordagem retrospectiva modificada, que não exige a apresentação comparativa de períodos anteriores.
Na adoção inicial, os passivos foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes,
descontados à taxa incremental sobre os arrendamentos e os ativos de direito de uso foram mensurados
pelo valor igual ao passivo de arrendamento a valor presente.
A Rodobens utilizou o método de interpolação para apurar a taxa incremental (taxa individual) de todos
os contratos vigentes de arrendamento mercantil - as taxas variam de 8,24% a 9,84% a.a..
Aplicou-se o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento, aplicando os
critérios de direito de controle e obtenção de benefícios do ativo identificável, prazo de contratação
superior a 12 meses, expectativa de prazo de renovação contratual, contraprestação fixa e relevância do
valor do bem arrendado.
Os principais contratos de arrendamentos da Rodobens referem-se à locação de imóveis onde estão
localizadas a sede e filiais.

(a)

Ativos de Direto de Uso

Em 1° de de janeiro
Atualização monetária
Adição por novos contratos
Redução por baixa
Depreciação
Em 31 de dezembro
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2020

2019

108.189
6.445
1.209
(706)
(24.794)

117.755
3.998
8.488
(2.040)
(20.012)

90.343

108.189
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(b)

Mensuração inicial do passivo de arrendamento
2020

2019

Saldo em 1° de janeiro

147.218

157.638

Ajuste a valor presente

(34.739)

(39.883)

112.479

117.755

(17.720)

(5.852)

94.759

111.903

Passivo de arrendamento reconhecido em 1° de janeiro
Circulante
Não circulante

(c)

Passivo de Arrendamento
2020
o

Saldo em 1 de janeiro

2019

112.479

117.755

9.577

10.047

Juros pagos

(9.577)

(10.047)

Atualização monetária

6.492

3.998

681

8.487

Juros provisionados

Adição por novos contratos
Redução por baixa
Pagamentos

Saldo em 31 dezembro

(3.476)

(2.086)

(18.781)

(15.675)

97.395

112.479

No quadro abaixo, a análise de seus contratos com base nas datas de vencimento:
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(d)

Resultado de Arrendamento

(e)

Divulgações adicionais requeridas pela CVM
Em atendimento ao Ofício Circular/CVM/SNC/SEP/ n° 02/2019, a Rodobens apresenta os saldos
comparativos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa financeira e da despesa de
depreciação, considerando o efeito da inflação futura projetada nos fluxos dos contratos de
arrendamento, descontados pela taxa nominal:
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Fornecedores

(i) Refere-se, substancialmente, a fornecedores de peças, lubrificantes e demais materiais necessários
para a atividade da Rodobens.
27

Empréstimos e financiamentos

Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:
2020
2020
2021
2022
2023
2024

68.722
495
-

105.360
4.813
1.787
127

69.217

112.087

Os empréstimos da Rodobens são garantidos por aval da Rodobens S.A.
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28

Depósitos
As captações em depósitos a vista, a prazo e os depósitos interfinanceiros são negociados a taxas usuais
de mercado. Seus vencimentos estão assim distribuídos:

29

Obrigações por empréstimos e repasses

(i) Os saldos são oriundos do Banco Rodobens S.A. e referem-se a repasses de recursos para operações de
Finame e têm vencimentos até janeiro de 2026 com incidência de encargos financeiros definidos nas
políticas operacionais do sistema do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES.
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30

Recursos de aceites e emissão de títulos
Os recursos de aceites e emissão de títulos oriundos das atividades do Banco Rodobens, negociados a
juros de mercado, compreendem a emissão de Letras de créditos imobiliários com remuneração entre
90% e 130,5% do CDI, Letras de créditos do agronegócio com remuneração entre 94% e 131% do CDI e
Letras financeiras com remuneração de 100% e 119% do CDI e Letras financeiras garantidas (LTEl-LFG)
com remuneração da Taxa Selic acrescida de 0,60% a.a, tem a seguinte distribuição por prazos de
vencimentos:

31

Adiantamentos de clientes
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32

Credores diversos

(i) Referem-se às obrigações em relação à comercialização do produto para aquisição do imóvel Plano
único (financiamento imobiliário), relativos aos clientes que se encontram na fase ainda não
contemplados com cartas de crédito. Após a liberação da carta de crédito o saldo remanescente a
receber do cliente é registrado contabilmente em “Operações de Crédito”.
(ii) Correspondem às obrigações registradas pelo Banco Rodobens S.A. que, substancialmente, referemse a créditos de operações a liberar.
(iii) Refere-se a taxa de administração de consórcio a ser reconhecida de acordo com o CPC 47.
(iv) Em 2019, a Rodobens S.A., prestou garantia para os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)
emitidos pela RNI Negócios Imobiliários S.A., assumindo os riscos dessas operações;
33

Provisões para contingências
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(i) A Rodobens, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, entende que os valores de JCP
acumulados referentes a exercícios anteriores são dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL. Para evitar
que seja lavrado Auto de infração com cobrança de multa de ofício e juros de mora, a administração
entrou com mandados de segurança e realizou os respectivos depósitos judiciais do montante integral
do crédito tributário.
As empresas são partes em litígios envolvendo o questionamento de determinados procedimentos
operacionais, cíveis, tributárias e trabalhistas. As provisões constituídas na data das demonstrações
financeiras combinadas são baseadas na posição de seus assessores legais e são consideradas pela
administração suficientes para fazer face aos eventuais desembolsos por conta do desfecho desses
litígios.
Em 31 de dezembro de 2020, a Rodobens têm ações de naturezas tributária, cível e trabalhista e
previdenciária, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com base na
avaliação de seus consultores jurídicos, no montante de R$ 67.853 (2019 - R$ 52.495 e 2018 – R$
77.202), para as quais não há provisão constituída. Adicionalmente, a Rodobens, em decorrência das
distribuições de juros sobre o capital próprio de exercícios anteriores, possuem mandados de segurança
com depósitos judiciais do valor integral do crédito tributário no montante de R$ 48.378 (2019 – R$
73.231 e 2018 – R$ 83.685), envolvendo risco de perda classificado pelos seus consultores jurídicos
como possível, sendo que o principal tema tem prognóstico de perda como remoto, mas aguardando
consolidação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, para as quais também não há provisão
constituída. A variação dos montantes entre os anos refere-se a atualização financeira dos depósitos
judiciais.
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A seguir, a movimentação da provisão para contingências no exercício:

34

Outros passivos

(i)

Refere-se a provisão para perda com grupos de consórcios ativos em decorrência da adoção do
CPC 48 “Intrumentos financeiros”, que teve seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018, data
efetiva da adoção inicial;

(ii)

Refere-se, substancialmente, a provisão para perda com investimentos.

35

Patrimônio líquido combinado

(a)

Capital social
O capital social da Rodobens S.A. é composto por 956.294.492 ações, sendo 548.920.372 ações
ordinárias e 407.374.120 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
As ações ordinárias dão direito a voto e aos dividendos, correspondendo a um voto nas assembleias
gerais, ou direito ao voto múltiplo nos casos e na forma prevista na lei. As ações preferenciais não
conferem direito a voto, salvo condições e hipóteses em que a Lei determine em contrário, e têm
prioridade na distribuição de dividendos, bem como reembolso de capital no caso da liquidação da
sociedade, participando ainda, em igualdade de condições com as ações ordinárias, sempre que a estas
forem distribuídos dividendos superiores aos mínimos anuais previstos no estatuto da Companhia.
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Abaixo segue quadro de composição das ações do capital social da Companhia:

O saldo de capital social foi impactado durante os períodos em decorrência da combinação de parte da
Rodobens S.A. conforme explicado na nota 2.2 (a), onde os efeitos das operações que não fazem parte
dos negócios e gestão da Rodobens, desconsideradas do balanço combinado da Rodobens S.A., foram
lançados contra o patrimônio líquido, reduzindo o saldo de capital social em R$ 69.106 (2019 – R$
105.744 e 2018 – R$ 144.123).
(b)

Destinação dos lucros
Os lucros apurados a cada encerramento de exercício social serão distribuídos entre os sócios, em regra,
na proporção das respectivas quotas de capital, quando os mesmo forem deliberados pelos sócios. Em
2020, a Rodobens distribuiu parcela dos lucros no montante de R$ 51.829 (2019 – R$ 32.172 e 2018 –
R$ 70.340).
Adicionalmente, para fins das demonstrações combinadas foram consideradas distribuições de
dividendos na Rodobens S.A. e empresas de seguros conforme detalhado na Nota 19 (a). Conforme
mencionado na nota explicativa n° 2.2 (a) os efeitos da distribuição de lucros foram aplicados de forma
histórica, refletindo os efeitos dessa reorganização societária como se ela estivesse ocorrido no balanço
de abertura dessas demonstrações financeiras combinadas.

(c)

Reserva legal, estatutária e de retenção de lucros – Reservas de lucros
As reservas de lucros das empresas combinadas, bem como suas movimentações, foram demonstradas
considerando os efeitos históricos da reorganização societária da Rodobens S.A. e das empresas
Rodobens administradora e Corretora de Seguros Ltda., Rodobens Adm. e Corret. de Prev.Privada Ltda.
e Prestacon Adm. e Corretora de Seguros Ltda. (Nota 2.2). Os lucros foram transferidos para as reservas
de lucros, sendo em 2020 o montante de R$ 143.814 para retenção de lucros (2019 – R$ 32.390 e 2018
– R$ 18.378), R$ 9.181 para reserva legal (2019 – R$ 7.147 e 2018 – R$ 6.336) e R$ 78.657 para reserva
estatutária. As demais empresas combinadas estão desobrigadas de constituírem essas reservas, por se
tratarem de sociedades limitadas.

(d)

Juros sobre capital próprio
Em 2020 a Rodobens aprovou a distribuição de Juros sobre capital próprio calculados com base na
variação da Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP) no montantes de R$ 14.976 (2019 – R$ 6.292 e 2018 –
R$ 21.741).

(e)

Ajustes patrimoniais
Em 2019, referem-se, substancialmente, a baixa de gastos com projetos não realizados no montante de
R$ 21.509.
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(f)

Ajuste por combinação Rodobens S.A. (antiga GV Holding S.A.)
Refere-se aos efeitos da combinação da Rodobens S.A. considerando os efeitos históricos da
reorganização societária ocorrida em 31 de agosto de 2020 por meio de cisão parcial. Os ajustes foram
impactos pela não combinação de negócios de imóveis, carteira de imóveis, investimentos e estrutura
não relacionados a gestão e negócios da Rodobens. O valor do ajuste em 2020 perfaz R$ 190.153 (2019 –
105.744 e 2018 – R$ 144.123).

36

Receita

37

Custo
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Os custos de vendas do varejo automotivo consideram bonificações recebidas dos fabricantes sobre vendas de
veículos nos montantes de R$ 54.983 (2019 – R$ 68.096 e 2018 – R$ 54.150).
38

Despesas com vendas

39

Despesas administrativas
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40

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

(i) Refere-se, substancialmente, aos resultados das vendas de bens não de uso do Banco Rodobens e
recuperação de gastos sobre consorciados desistentes e excluídos;
41

Resultado financeiro
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42

Despesas de imposto de renda e contribuição social
A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal e
pela efetiva está demonstrada a seguir:

(i) Os valores que compõem esses montantes referem-se a informações financeiras e tributárias
individuais das empresas citadas na Nota 2.2 (b).
43

Receitas de consórcios contratadas
Em 31 de dezembro de 2020, a Rodobens por meio da Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.,
Portobens Administradora de Consórcios Ltda., BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. e CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda. possuem receitas futuras provenientes de taxa de
administração de grupos de consórcio já contratadas e que na data das demonstrações financeiras não
tiveram as obrigações de performance satisfeitas. A Rodobens tem expectativa de que estas receitas terão
as obrigações de performance satisfeitas até o encerramento dos grupos de consórcio atualmente ativos.
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Os valores nominais da receita contratada por ano de recebimento são os seguintes:

2019
Imóveis

Automóveis (i)

Caminhões (ii)

Motos

Serviços

Total

2020

1 3 7 .442

91 .43 8

80.064

2 .881

2 .066

2021

1 2 1 .3 98

62 .97 6

64.97 8

1 .849

1 .464

2 52 .665

2022

1 09.694

40.2 52

46.080

1 .059

7 53

1 97 .83 8

2023

98.994

2 4.654

3 2 .453

499

2 06

1 56.806

2024

88.7 65

1 4.3 68

2 3 .3 40

118

1 2 6.591

2025

80.3 62

7 .401

1 5.7 45

1

1 03 .509

3 44.3 2 9

4.2 95

1 1 .647

1

3 60.2 7 2

980.984

2 45.3 84

2 7 4.3 07

6.408

2026 a 2038

4.489

3 1 3 .891

1 .51 1 .57 2

2018
Imóveis

Automóveis (i)

Caminhões (ii)

Motos

Serviços

Total

201 9

1 3 8.7 7 2

97 .1 7 1

7 3 .51 8

3 .081

1 .884

2020

1 1 9.956

69.01 2

61 .43 1

2 .1 87

1 .1 99

2 53 .7 85

2021

1 03 .662

44.898

46.7 63

1 .2 63

81 7

1 97 .403

2022

92 .47 5

2 9.1 2 8

3 3 .451

642

2 45

2023

82 .406

1 4.7 69

2 2 .7 47

1 59
12

2024
2025 a 2035

7 4.3 57

5.7 1 2

1 5.01 0

3 3 2 .865

3 .3 58

1 1 .1 2 8

944.493

2 64.048

2 64.048

1 55.941
1 2 0.081
95.091
3 47 .3 51

7 .3 44

4.1 45

(i) Referem-se às receitas dos produtos: automóveis nacionais, importados e seminovos.
(ii) Referem-se às receitas dos produtos: caminhões, ônibus e carrocerias de ônibus.
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44

Receitas de seguros prestamistas contratadas
Em 31 de dezembro de 2020, as empresas Prestacon Administradora e Corretora de Seguros de Vida
Ltda. e Rodobens Administração e Corretagem de Previdência Privada Ltda., possuem receitas
contratadas de comissões sobre as parcelas de seguro prestamistas provenientes de grupos de consórcios
já contratados e que serão recebidas até o encerramento dos grupos de consórcio. A Rodobens tem
expectativa de que estas receitas terão as obrigações de performance satisfeitas até o encerramento dos
grupos de consórcio atualmente ativos.
Os valores nominais da receita contratada por ano de recebimento são os seguintes:

(i) Os valores nominais apresentados acima estão sujeito ao risco atuarial do seguro prestamista
contratado (risco de morte ou invalidez permanente), e o cálculo do ajuste decorrente desse risco
atuarial não foi efetuado devido a não relevância do mesmo.
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45

Outras informações

(a)

A Rodobens, por meio da Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., Portobens Administradora de
Consórcios Ltda., BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. e CNF - Administradora de Consórcios
Nacional Ltda., administram 440 (2019 – 483 e 2018 - 524) grupos de consórcio.

(b)

Os saldos de ativos e passivos de compensação de recursos nos grupos de consórcios estão representados
conforme abaixo:

(c)

Durante os exercícios findo em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, houve a intermediação de vendas
de veículos, realizadas diretamente pelos fabricantes dos mesmos, no montante de, aproximadamente,
R$ 1.483.947, R$ 1.492.240 e R$ 964.798, respectivamente. Essas operações geraram receitas com
comissões de venda, em 2020, no montante de R$ 27.230 (2019 - R$ 35.001 e 2018 – R$ 24.446)
registrado na rubrica “Receita bruta de vendas de mercadorias” (Nota 36).

46

Cobertura de seguros
O grupo possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no
mercado coberturas compatíveis (informação não auditada) com o seu porte e operação. As coberturas
foram contratadas por montantes considerados suficientes (informação não auditada) pela
administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos
envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2020, o grupo possui apólices cobrindo sua frota e seus imóveis, sendo que a
frota é segurada com 100% da tabela FIPE de acordo com seu modelo e o valor total do limite máximo
segurado dos imóveis e outros bens patrimoniais é de R$ 63.876.

47

Eventos subsequentes
Caracterizam-se como eventos subsequentes aqueles que ocorrem entre a data final ao período a que se
referem as demonstrações financeiras e a data na qual é autorizada a emissão das demonstrações
financeiras. Após a data final das demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2020, verificamos
os seguintes eventos subsequentes:

(l)

Possibilidade de Initial Public Offering (IPO)
Em julho de 2020 a Companhia tomou a decisão de realizar distribuição primária de ações para
captação de recursos, a ser listada na Bolsa de valores B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, sediada na cidade de
São Paulo, Brasil. A Companhia atualmente se empenha para prestar as informações necessárias para
listagem na B3, assim como avaliações externas. Até o momento, não é possível ser feita uma estimativa
dos gastos com a oferta pública.
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