Localiza Fleet S.A.
Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2015
e relatório dos Auditores Independentes

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas
Localiza Fleet S.A.

Examinamos as demonstrações financeiras da Localiza Fleet S.A. (a "Companhia") que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.
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Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Localiza Fleet S.A. em 31 de dezembro de 2015,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Belo Horizonte, 3 de março de 2016
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Localiza Fleet S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

Nota

2015

2014

216.524
92.654
10.910
29.359

310.668
82.203
5.976
14.929

349.447

413.776

13.170

11.896

13.170

11.896

4
1.088.628
3.855

4
1.034.105
2.903

Total dos ativos não circulantes

1.105.657

1.048.908

Total dos ativos

1.455.104

1.462.684

Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros ativos circulantes
Carros em desativação para renovação da frota

4
5
7

Total dos ativos circulantes
Ativos não circulantes
Realizável a longo prazo:
Depósitos judiciais

13(b)

Total do realizável a longo prazo
Investimentos em coligada
Imobilizado
Intangível – software
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Localiza Fleet S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

Nota

2015

2014

95.825
10.115
254.814
14.957
2.489

118.473
11.641
185.634
20.427
43.476
3.698

378.200

383.349

424.592
2.634
93.373
2.328

207.140
2.953
61.756
6.077

Total dos passivos não circulantes

522.927

277.926

Total dos passivos

901.127

661.275

Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros

400.000
1.911
152.066

520.000
1.911
279.498

Total do patrimônio líquido

553.977

801.409

1.455.104

1.462.684

Passivos circulantes
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Dividendos a pagar à controladora
Outros passivos circulantes

9
10
11
6(b)
12

Total dos passivos circulantes
Passivos não circulantes
Empréstimos e financiamentos
Provisões
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros passivos não circulantes

Patrimônio líquido

11
13(a)
14(a)
12

15

Total dos passivos e do patrimônio líquido

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Localiza Fleet S.A.
Demonstrações dos resultados
para os exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

Nota

2015

2014

974.187
(598.534)

919.457
(593.338)

375.653

326.119

(18.979)
(26.013)

(15.596)
(27.598)

(44.992)

(43.194)

330.661

282.925

30.418
(61.281)

30.027
(36.394)

(30.863)

(6.367)

299.798

276.558

(70.185)
(31.617)

(80.673)
(12.829)

(101.802)

(93.502)

Lucro líquido do exercício

197.996

183.056

Lucro líquido atribuível aos proprietários da controladora

197.996

183.056

1,92

1,77

Receitas líquidas
Custos

17
18

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Com vendas
Gerais, administrativas e outras

18
18

Resultado antes das receitas e despesas financeiras
Resultado financeiro:
Receitas financeiras
Despesas financeiras

19

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social:
Corrente
Diferido

14(b)

Lucro líquido por ação (em R$)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Localiza Fleet S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Para os exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Itens que serão reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes
Itens que não serão reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes
Resultado abrangente total do exercício

2015

2014

197.996

183.056

-

-

197.996

183.056

197.996

183.056

Atribuível a:
Acionista

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Localiza Fleet S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de reais)

Reservas de
Capital
Capital
Social

Reserva para
Aumento de
Capital

Reserva
Legal

Reserva
Estatutária

Lucros
Acumulados

Total

520.000

1.911

50.138

221.515

-

793.564

15(b)

-

-

-

(131.735)
-

183.056

(131.735)
183.056

15(c) (i)
15(b)
15(c) (ii)

-

-

9.153
-

130.427

(9.153)
(43.476)
(130.427)

(43.476)
-

520.000

1.911

59.291

220.207

-

801.409

(120.000)
-

-

-

(180.428)
-

197.996

(180.428)
(120.000)
197.996

-

-

9.899
-

43.097

(9.899)
(145.000)
(43.097)

(145.000)
-

400.000

1.911

69.190

82.876

-

553.977

Nota
Saldos em 31 de dezembro de 2013
Dividendos pagos com reserva estatutária (R$1,28 por ação)
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal
Dividendos propostos (R$0,42 por ação)
Constituição de reserva estatutária
Saldos em 31 de dezembro de 2014
Dividendos pagos com reserva estatutária (R$1,75 por ação)
Redução de capital
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal
Dividendos antecipados propostos e pagos (R$1,40 por ação)
Constituição de reserva estatutária

15(b)
15(a)

15(c) (i)
15(b)
15(c) (ii)

Saldos em 31 de dezembro de 2015

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Reservas de Lucros

Localiza Fleet S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

Nota

2015

2014

197.996

183.056

125.523
311.616
31.617
2.846

130.011
295.089
12.829
2.759

(13.124)
(518.986)
(1.402)
722
(3.307)

(19.413)
(538.706)
(2.433)
(15.842)
(697)

(9.040)
(1.526)
70.185
58.817
(5.887)

5.478
541
80.673
35.154
7.677

246.050

176.176

(77.442)
(50.794)

(66.212)
(33.617)

117.814

76.347

(1.663)

(203)
(1.639)

(1.663)

(1.842)

522.054
(243.445)
(120.000)
(368.904)

312.877
(168.308)
(175.647)

(210.295)

(31.078)

Fluxo de caixa líquido gerado (aplicado) no exercício

(94.144)

43.427

Saldo do caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No final do exercício

310.668
216.524

267.241
310.668

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

(94.144)

43.427

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de
caixa gerados pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações
Valor residual dos veículos baixados
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros
(Aumento) redução dos ativos:
Contas a receber
Aquisição de carros (vide divulgação suplementar a seguir)
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Outros ativos
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (exceto montadoras)
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos a recolher
Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e swap pré
Outros passivos

7e8
14(b)

5
13(b)

9
14(b)
11

Caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures pagos

11

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisições de outros imobilizados
Aquisições de ativos intangíveis

7
8

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Empréstimos e financiamentos:
- Captações
- Amortizações
Redução de capital
Dividendos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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11
15(a)
15(b)

Localiza Fleet S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

Divulgação suplementar às informações do fluxo de caixa
Nota
Aquisição de carros:
Para renovação da frota
Para crescimento da frota
Total das aquisições de carros

7

Fornecedores – montadoras de carros:
Saldo no final do exercício
Saldo no início do exercício

9

Saída de caixa para aquisição de carros
Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos

17

Saída líquida de caixa para investimento na frota

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2015

2014

(505.378)
-

(502.650)
(71.423)

(505.378)

(574.073)

(81.629)
(95.237)

(95.237)
(59.870)

(13.608)

35.367

(518.986)

(538.706)

365.705

347.537

(153.281)

(191.169)

Localiza Fleet S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1

Contexto operacional
A Localiza Fleet S.A. – “Localiza Fleet” com sede na Avenida Bernardo Monteiro, nº 1.563, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, é uma sociedade anônima, brasileira, de capital fechado, constituída em 1999,
sendo subsidiária integral da Localiza Rent a Car S.A.. A Companhia é responsável pela operação dos
negócios da Divisão de Gestão de Frotas do grupo Localiza.
Em 31 de dezembro de 2015, a frota da Localiza Fleet era composta de 33.948 carros. A Companhia
aluga carros para pessoas jurídicas por meio de contratos de longo prazo, geralmente de 24 a 36 meses.
Para realizar a renovação da frota a Localiza Fleet aliena seus carros desativados, gerando caixa para
pagamento às montadoras que fornecem os carros novos.

2

Bases de elaboração, apresentação das demonstrações financeiras e resumo das
principais práticas contábeis

2.1.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras da Companhia compreendem as demonstrações financeiras individuais da
Localiza Fleet e são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Essas, por sua vez, abrangem as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 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.
Apesar de não possuir ações negociadas no mercado, as práticas adotadas pela Companhia estão
alinhadas àquelas adotadas pela Controladora, no intuito de prover maior transparência ao processo de
divulgação de suas informações.
As demonstrações financeiras apresentam a avaliação do investimento em controlada pelo método da
equivalência patrimonial, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRSs.

2.2.

Bases de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, geralmente baseado no
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos, exceto para instrumentos financeiros
derivativos, que é mensurado pelo valor justo.

2.3.

Principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas nas estimativas
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue julgamentos, elabore
estimativas e adote premissas baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados
relevantes, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, bem como os valores das
receitas, custos e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores diferentes dos registrados nas demonstrações financeiras.
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Localiza Fleet S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Estimativas e premissas significativas são utilizadas, principalmente: (a) na contabilização da provisão
para perdas ao valor recuperável das contas a receber de clientes (provisão para créditos de liquidação
duvidosa (nota 5)); (b) na definição da vida útil e do valor residual dos bens do imobilizado (nota 7); (c)
na contabilização de provisões (nota 13); (d) na contabilização do imposto de renda e da contribuição
social diferidos (nota 14); e (e) na avaliação do valor justo de instrumentos financeiros (nota 20(c)).
A Companhia revisa suas estimativas e premissas de forma contínua e, pelo menos, anualmente. Os
efeitos decorrentes das revisões feitas nas estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as
estimativas são revisadas e alteradas, se a revisão impactar apenas esse período, ou também em períodos
posteriores, se a revisão impactar tanto o período presente como períodos futuros.
2.4.

Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional da Localiza Fleet e a moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Real.
As informações financeiras são apresentadas em milhares de reais, exceto onde indicado de outra forma,
e foram arredondadas para a casa de milhar mais próxima.

2.5.

Resumo das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão
apresentadas e resumidas a seguir ou nas notas explicativas da respectiva rubrica. Essas práticas foram
aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

2.5.1. Apuração dos resultados – A receita líquida é mensurada pelo valor da contraprestação recebida ou
a receber, deduzida dos descontos, abatimentos e impostos sobre vendas, e reconhecida na extensão em
que for provável a geração de benefícios econômicos para a Companhia e quando possa ser mensurada
de forma confiável. O detalhamento referente a cada categoria de receita da Companhia é como segue:
(i) Gestão de Frotas: as receitas são reconhecidas em bases mensais no período do contrato de aluguel;
(ii) Venda dos carros desativados: as receitas provenientes da venda dos carros desativados para a
renovação da frota são reconhecidas na assinatura dos contratos de compra e venda, momento em que
ocorre a transferência da propriedade dos carros para o comprador; e
(iii) Juros: as receitas de juros de ativos financeiros são reconhecidas com base no tempo e na taxa de
juros efetiva sobre o montante do principal em aberto nas datas dos balanços.
Os custos e despesas são registrados no resultado, quando incorridos, obedecendo ao regime de
competência.
2.5.2. Ajuste a valor presente – Os ativos e passivos monetários de curto e longo prazos são calculados e
ajustados pelo seu valor presente somente quando o efeito é considerado relevante em relação às
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o
ajuste a valor presente é calculado considerando os fluxos de caixa contratuais e o custo médio efetivo da
dívida da Companhia. Em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, a Companhia concluiu que seus ativos e
passivos circulantes não são passíveis de ajuste e os saldos dos ativos e passivos não circulantes não
apresentaram efeitos relevantes quando trazidos a valor presente.
2.5.3. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros – A Companhia avalia,
ao menos anualmente, se há alguma indicação de redução extraordinária do valor recuperável do ativo
imobilizado e do ativo intangível – software. Se houver tal indicação, o valor recuperável do ativo é
estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda. Em 2015 e 2014, não foram registrados
ajustes dessa natureza.
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Localiza Fleet S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

2.5.4. Ativos e passivos sujeitos a atualização monetária – Os ativos e passivos em reais e sujeitos à
indexação contratual ou legal são atualizados nas datas dos balanços pela aplicação do correspondente
índice. Ganhos e perdas decorrentes de variações monetárias são reconhecidos no resultado do exercício
de acordo com o regime de competência.
3

Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidas recentemente

3.1.

Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidos recentemente e adotados pela
Companhia
As Melhorias Anuais aos Ciclos de IFRSs 2010-2012 e 2011-2013 entraram em vigor no presente
exercício, sendo adotados, quando aplicável, pela Companhia em suas demonstrações financeiras para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2015. As referidas melhorias não causaram efeitos relevantes nas
presentes demonstrações financeiras.

3.2.

Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidos recentemente e ainda não
adotados pela Companhia
Os IFRSs a seguir foram emitidos pelo IASB, mas não estão em vigor para o exercício de 2015. A adoção
antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC. A Administração está avaliando o impacto total de sua adoção:
• IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: Em julho 2014, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 9,
que trata do reconhecimento e mensuração de ativos e passivos financeiros, além de contratos de
compra e venda de itens não financeiros. Essa norma substitui o IAS 39 – Financial Instruments:
Recognition and Measurement. A adoção será requerida a partir de 1º de janeiro de 2018.
• IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes: Em maio de 2014, o IASB emitiu o
pronunciamento IFRS 15, que trata do reconhecimento das receitas de contrato de clientes de acordo
com a transferência de bens e serviços envolvidos para o cliente, em valores que reflitam o
pagamento ao qual a companhia espera ter direito na transferência desses bens e serviços, e substitui
o IAS 18 – Revenue, o IAS 11 – Construction contracts e as interpretações relacionadas. A adoção
será requerida a partir de 1º de janeiro de 2018.
• IFRS 16 – Arrendamento Mercantil: Com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que
reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente
todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do
escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os
critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos
arrendadores não sofreram alterações relevantes. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados
em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17 – Leases e correspondentes interpretações.
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Localiza Fleet S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

4

Caixa e equivalentes de caixa
A composição do saldo de caixa e equivalentes de caixa é como segue:
2015

2014

Caixa e bancos
Certificados de Depósito Bancário – CDB
Aplicações financeiras com garantia de recompra
Fundos de investimento em renda fixa

1.663
14.357
121.038
79.466

15.074
6.223
129.704
159.667

Total

216.524

310.668

Em 31 de dezembro de 2015, as aplicações em Certificado de Depósito Bancário – CDB, as aplicações
financeiras com garantia de recompra e as cotas do fundo de investimento em renda fixa apresentaram
remuneração média de 102,0% da variação da taxa do Certificado de Depósito Interbancário – CDI
(103,6% em 31 de dezembro de 2014) e possuem liquidez imediata.
5

Contas a receber
A composição do saldo das contas a receber de clientes é como segue:

Gestão de Frotas
Venda dos carros desativados

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total

2015

2014

73.209
30.061

67.429
22.715

103.270

90.144

(10.616)

(7.941)

92.654

82.203

A provisão para crédito de liquidação duvidosa aumentou, no exercício de 2015, em função do aumento
do risco de inadimplência decorrente do atual cenário macroeconômico.
A posição das contas a receber de clientes, por idade de vencimento, é como segue:

A vencer
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 a 60 dias
Vencidos de 61 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos há mais de 181 dias
Total
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2015

2014

72.133
13.964
4.077
1.666
2.735
8.695

57.695
14.657
2.920
1.512
3.909
9.451

103.270

90.144

Localiza Fleet S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

O saldo a receber de clientes inclui valores vencidos no final do exercício para os quais não se constituiu
provisão para crédito de liquidação duvidosa, uma vez que não houve mudança significativa na
qualidade do crédito, sendo tais valores ainda considerados recuperáveis. A composição por vencimento
dos valores vencidos e não incluídos na provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
2015

2014

Vencidos até 60 dias
Vencidos de 61 a 180 dias
Vencidos há mais de 181 dias

17.373
3.472
1.565

17.306
4.911
2.390

Total

22.410

24.607

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Constituição
Reversão
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Constituição
Reversão
Saldo em 31 de dezembro de 2015

(5.957)
(7.690)
5.706
(7.941)
(6.311)
3.636
(10.616)

A composição da provisão para créditos de liquidação duvidosa por vencimento é como segue:

A vencer (*)
Vencidos até 60 dias
Vencidos de 61 a 180 dias
Vencidos há mais de 181 dias
Total

2015

2014

(1.889)
(668)
(929)
(7.130)

(99)
(271)
(509)
(7.062)

(10.616)

(7.941)

(*) Vide detalhes sobre a política de gerenciamento do risco de crédito na nota 20(a) (ii).
6

Investimentos em coligadas e transações com partes relacionadas

(a)

Informações sobre empresa coligada
A Localiza Fleet possui investimento na Localiza Franchising International S.R.L. (“LFI SRL”), que é
uma sociedade de responsabilidade limitada, sediada na Argentina, atualmente com operações
paralisadas.
Em Reunião do Conselho de Administração da Localiza realizada em 25 de junho de 2015 e Reunião da
Diretoria da Localiza realizada em 14 de dezembro de 2015, foram aprovadas as integralizações de
capital na LFI SRL pela Localiza, com recebíveis, nos montantes de R$109 e R$230, respectivamente.
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Com estas integralizações de capital, o percentual de participação da Localiza e da Localiza Fleet na LFI
SRL passou para 98% e 2%, respectivamente.
As participações no capital social, patrimônio líquido e resultado da LFI SRL é como segue:

Número de ações

LFI SRL

No capital (%)

Participação
No patrimônio
líquido

No resultado

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2.160

1.250

2,0

5,0

4

4

-

-

(b)

Saldos e transações com partes relacionadas

(i)

Saldos e transações com partes relacionadas
Localiza

Saldos:
Contas a receber
Outras contas a receber
Contas a pagar
Outras contas a pagar (nota 12)
Dividendos a pagar

Outras

Total

2015

2014

2015

2014

2015

2014

1
1.278
159
-

1.293
717
6.507
490
43.476

13
-

-

1
1.278
159
13
-

1.293
717
6.507
490
43.476

Localiza

Transações:
Custos e despesas
Custo com aluguel de carros

Total

2015

2014

2015

2014

15.797
20.041

19.661
20.914

15.797
20.041

19.661
20.914

Em 31 de dezembro de 2015, existiam avais referentes a garantias de empréstimos e financiamentos no
montante de: (i) R$1.252.862 (R$640.024 em 31 de dezembro de 2014) da Localiza Fleet para a
Localiza; e (ii) R$679.262 (R$395.118 em 31 de dezembro de 2014) da Localiza para a Localiza Fleet.
Também havia avais entre empresas nas contratações de fianças bancárias e seguro-garantia em
processos judiciais que montavam R$4.066 (R$3.705 em 31 de dezembro de 2014). Adicionalmente, a
Companhia possui seguro-garantia com a Pottencial Seguradora, empresa em que os sócios fundadores
da Localiza, Salim Mattar e Eugênio Mattar, possuem, conjuntamente, 40% do seu capital social. Nas
transações, feitas em condições normais de mercado, o montante do prêmio pago acumulado até 31 de
dezembro de 2015 foi de R$88 (R$75 em 31 de dezembro de 2014) referente a seguro-garantia no valor
segurado vigente de R$4.632 (R$4.143 em 31 de dezembro de 2014). O aumento nos valores de segurogarantia se deve ao procedimento de substituição das cartas de fiança apresentadas em processos
tributários adotado pela Companhia, visando à redução de custos na contratação de garantias
financeiras. Esse procedimento foi possibilitado pela nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de
novembro de 2014, aos dispositivos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 (“Lei de Execuções
Fiscais”), que passou a permitir a apresentação de apólice de seguro para garantir as execuções fiscais.
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Os direitos e obrigações entre partes relacionadas não possuem prazos estipulados para recebimento e
liquidação e estão condicionados ao fluxo de caixa das empresas. As transações são efetuadas em
condições negociadas entre a Localiza Fleet e demais empresas do grupo.
(ii)

Remuneração do pessoal-chave da Administração

Administração e Diretoria Executiva:
Honorários e remuneração
Encargos sociais
Plano de previdência complementar (nota 23)
Total

2015

2014

9.383
2.241
1.843

7.638
1.751
1.163

13.467

10.552

Até 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía Plano de Previdência para a Administração (vide
maiores detalhes na nota 23). Exceto por esse plano, a Companhia não possui outros programas de
rescisão de contrato de trabalho para a Administração.
7

Imobilizado

(a)

Prática contábil da Companhia
Os carros, imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao
valor de custo, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada, quando
aplicável.
O valor depreciável é a diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor residual estimado, líquido
das despesas estimadas de venda. Os carros são depreciados pelo método da soma dos dígitos, ou
exponencial, por ser o método que melhor reflete o padrão do consumo dos benefícios econômicos que
são decrescentes ao longo da vida útil dos carros; a depreciação é reconhecida de modo que o valor a
depreciar seja integralmente baixado até o final da vida útil.
Caso o valor a depreciar dos carros seja subestimado, o valor residual dos carros ficaria superior ao valor
de mercado, o que levaria ao reconhecimento de perda quando da venda dos mesmos. Superestimar o
valor a depreciar dos carros, por outro lado, poderia acarretar aumento no valor dos aluguéis aos
clientes, o que reduziria a competitividade da Companhia.
Ativos adquiridos por meio de arrendamento financeiro são depreciados pela vida útil esperada da
mesma forma que os ativos próprios.
A Localiza Fleet efetua, trimestralmente, revisões do prazo de vida útil estimada e do valor residual da
frota de carros e dos demais bens do ativo imobilizado. O efeito de quaisquer mudanças nas estimativas
é contabilizado prospectivamente.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo e são reconhecidos no resultado.
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Os carros em operação estão classificados no ativo imobilizado. Os carros em desativação, após o uso nas
atividades de gestão de frotas, são apresentados como “carros em desativação para renovação da frota”
no ativo circulante, vide maiores detalhes no item (b) abaixo.
As taxas médias anuais ponderadas de depreciação dos bens do imobilizado são como segue:
2015

2014

Carros:
Divisão de Gestão de Frotas

9,4%

10,3%

Outros imobilizados:
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Outros

10%
20%
10%

10%
20%
10%

Os ativos tangíveis oferecidos como garantias a passivos são os bens adquiridos por meio de
arrendamento mercantil financeiro (vide nota 21).
O valor contábil bruto, a depreciação acumulada e o valor contábil líquido do imobilizado, em cada um
dos exercícios, são apresentados a seguir:
Carros

Outros
imobilizados

Total

1.150.470
574.073
(447.278)
1.277.265
505.378
(457.889)
1.324.754

1.967
203
(438)
1.732
1.732

1.152.437
574.276
(447.716)
1.278.997
505.378
(457.889)
1.326.486

(267.477)
(129.334)
153.010
(243.801)
(124.654)
131.843
(236.612)

(914)
(177)
(1.091)
(155)
(1.246)

(268.391)
(129.511)
153.010
(244.892)
(124.809)
131.843
(237.858)

1.033.464
1.088.142

641
486

1.034.105
1.088.628

Custo:
Em 31 de dezembro de 2013
Adições
Baixas/transferências (*)
Em 31 de dezembro de 2014
Adições
Baixas/transferências (*)
Em 31 de dezembro de 2015
Depreciação acumulada:
Em 31 de dezembro de 2013
Adições
Baixas/transferências (*)
Em 31 de dezembro de 2014
Adições
Baixas/transferências (*)
Em 31 de dezembro de 2015
Valor contábil líquido:
Em 31 de dezembro de 2014
Em 31 de dezembro de 2015

(*) Contemplam as baixas por venda, roubo e sinistro e as transferências dos carros desativados para
renovação da frota para ativos a venda.
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A composição das principais classes do grupo “Outros Imobilizados”, assim como seus valores contábeis
líquidos, é como segue:
2015

2014

Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Outros

338
40
108

443
71
127

Total

486

641

Em 31 de dezembro de 2015, os saldos consolidados das rubricas “Carros” e “Outros Imobilizados”
incluem valores contábeis líquidos de bens do ativo imobilizado adquiridos sob a forma de
arrendamento mercantil financeiro no montante de R$544.832 (R$465.168 em 31 de dezembro de
2014). Para maiores detalhes sobre os arrendamentos financeiros, vide nota 21.
(b)

Carros em desativação para renovação da frota
São apresentados pelo menor valor entre o valor justo deduzido das despesas estimadas de venda e o seu
valor contábil líquido, que contempla o custo de aquisição líquido da depreciação acumulada até a data
em que são classificados como “carros em desativação para renovação da frota”. São classificados como
“carros em desativação para renovação da frota” os carros cujos valores contábeis serão recuperados por
meio da venda, em vez do uso contínuo. Essa condição é considerada atendida quando: (i) os carros
estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, sendo sua venda altamente provável;
(ii) a Administração está comprometida com a venda dos carros desativados do imobilizado; (iii) os
carros são efetivamente colocados à venda por preço razoável em relação ao seu valor justo corrente; e
(iv) espera-se que a venda se qualifique como concluída em até um ano a partir da data da classificação.
Todos os carros devolvidos pelos clientes são classificados como “carros em desativação para renovação
da frota”, uma vez que a Administração não possui expectativa de alugá-los novamente.
Os saldos em cada um dos exercícios são como segue:

Custo
Depreciação acumulada
Valor contábil líquido

8

2015

2014

39.371
(10.012)

21.958
(7.029)

29.359

14.929

Intangível
A prática contábil adotada pela Companhia é de registrar os ativos intangíveis, com vida útil definida,
adquiridos separadamente, ao custo deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor
recuperável acumuladas, quando aplicável. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida
útil estimada de 5 anos. 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. A
Companhia não possui ativos intangíveis relevantes gerados internamente. Os gastos com projetos de
implantação dos softwares são contabilizados como ativo intangível, quando incorridos.
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O custo, a amortização acumulada e o valor contábil líquido dos softwares são apresentados a seguir:
Custo:
Em 31 de dezembro de 2013
Adições
Em 31 de dezembro de 2014
Adições
Baixas/transferências
Em 31 de dezembro de 2015

2.564
1.639
4.203
1.663
3
5.869

Amortização acumulada:
Em 31 de dezembro de 2013
Adições
Em 31 de dezembro de 2014
Adições
Em 31 de dezembro de 2015

(800)
(500)
(1.300)
(714)
(2.014)

Valor contábil líquido:
Em 31 de dezembro de 2014
Em 31 de dezembro de 2015

2.903
3.855

As despesas com amortização dos softwares são alocadas à rubrica de “Custo” na demonstração do
resultado do exercício, conforme sua natureza e alocação. Não há ativos intangíveis oferecidos como
garantias a passivos. Não há ativos intangíveis relevantes totalmente amortizados e ainda em uso pela
Companhia.
9

Fornecedores
A composição do saldo de fornecedores é como segue:
2015

2014

Montadoras de carros
Serviço de manutenção e peças
Outros

81.629
10.538
3.658

95.237
14.031
9.205

Total

95.825

118.473

Os saldos a pagar para as montadoras referem-se a carros comprados no final de cada período, sem
incidência de encargos financeiros e com prazo médio de pagamento de 36 dias.
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10

Obrigações sociais e trabalhistas
A composição do saldo de obrigações sociais e trabalhistas é como segue:
2015

2014

Provisão de férias
Provisão para participação dos empregados nos resultados
INSS
FGTS
Outros

2.772
6.203
628
133
379

2.795
5.984
868
122
1.872

Total

10.115

11.641

A Companhia possui programa de participação nos lucros ou resultados na forma da Lei nº 10.101/2000
de acordo com os resultados apurados em cada exercício. O montante anual a pagar é definido através
da combinação dos resultados e indicadores de desempenho da Companhia, que determinam o
montante máximo a pagar de participação nos lucros além do desempenho individual de cada
colaborador, medido principalmente a partir de indicadores e metas objetivas e mensuráveis derivadas
do contrato de gestão e do orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração.
A Localiza Fleet efetua pagamentos de participação nos resultados para os colaboradores em abril e
julho que são classificados como “Custo”, “Despesas com vendas” e “Despesas gerais, administrativas e
outras” na demonstração do resultado do exercício, conforme alocação funcional dos respectivos
colaboradores.
11

Empréstimos, financiamentos e swap
A composição do saldo de empréstimos, financiamentos e swap é como segue:
31/12/15

31/12/14

Em moeda nacional
Capital de giro (a)
Arrendamento mercantil (b)
Instrumentos derivativos – swap (c)

347.521
331.741
144

95.166
297.608
-

Total

679.406

392.774

Circulante
Não circulante

254.814
424.592

185.634
207.140
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Localiza Fleet S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

A movimentação dos empréstimos, financiamentos e swap é como segue:

Saldo inicial
Captações
Juros e encargos financeiros
Amortização de principal
Amortização de juros
Saldo final

2015

2014

392.774
522.054
58.817
(243.445)
(50.794)

246.668
312.877
35.154
(168.308)
(33.617)

679.406

392.774

O resumo das principais características dos empréstimos e financiamentos é como segue:
(a)

Capital de giro
Em 29 de dezembro de 2011, a Localiza Fleet contratou empréstimo no valor de R$130.000 com
vencimento final em 15 de dezembro de 2019. O cronograma de amortização do principal ocorreria em
seis parcelas, com vencimentos compreendidos entre 2014 e 2019. Em 10 de setembro de 2014, foi
liquidado antecipadamente o valor de R$33.000 de principal, com vencimentos em 2014, 2015 e 2016.
Essa operação possui aval da Localiza. Em 31 de dezembro de 2015, o saldo em aberto era de R$102.919.
Em 29 de dezembro de 2015, a Localiza Fleet contratou empréstimo no valor de R$250.000 com
vencimento final em 15 de fevereiro de 2021. A amortização do principal ocorrerá em quatro parcelas,
com vencimentos compreendidos entre 2018 e 2021. Essa operação possui aval da Localiza. Em 31 de
dezembro de 2015, o saldo em aberto era de R$244.602. As despesas incorridas com a contratação do
empréstimo, incluindo taxas, comissões e outros custos, totalizaram R$5.692.
Em 31 de dezembro de 2015, o valor a ser apropriado das despesas incorridas com a contratação desses
empréstimos era de R$7.402 (R$2.344 em 31 de dezembro de 2014), sendo apresentado líquido nos
respectivos empréstimos.
As operações acima possuem certas hipóteses de vencimento antecipado semelhantes às hipóteses (i) e
(ii) das emissões de debêntures da Localiza.

(b)

Arrendamento mercantil financeiro
Em 31 de dezembro de 2015, a Localiza Fleet possuía operações de arrendamento mercantil financeiro
no montante de R$331.741, com taxa média de 15,32% a.a. (R$297.608 a taxa média de 13,48% .a.a. em
31 de dezembro de 2014). Vide maiores detalhes das operações de arrendamento mercantil na nota 21.

(c)

Swap pré
Em 29 de junho de 2015, a Localiza Fleet realizou contrato de swap (plain vanilla) com vencimento em
4 de abril de 2016. O valor base utilizado era de R$181.000, sendo que o valor de liquidação garantido
pelo banco é de 109,5% do CDI e o valor de liquidação garantido pela Localiza Fleet é de 15,54% a.a..
Vide maiores detalhes na nota 20(d) (i).
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12

Outros passivos circulantes e não circulantes
A composição do saldo de outros passivos circulantes e não circulantes é como segue:

13

2015

2014

Contas a pagar com partes relacionadas (nota 6(b) (i))
Impostos federais e municipais
Adiantamento de clientes de aluguel e de venda dos carros
Prêmio de seguros a repassar
Receitas a realizar e outros

13
1.104
60
435
877

490
1.417
936
286
569

Total dos outros passivos circulantes

2.489

3.698

Receitas a realizar
Outros

575
1.753

184
5.893

Total dos outros passivos não circulantes

2.328

6.077

Total dos outros passivos circulantes e não circulantes

4.817

9.775

Provisões e depósitos de natureza judicial
A Companhia adota a prática de reconhecer provisões para obrigações presentes (legais ou presumidas)
resultantes de eventos passados, para as quais seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja
liquidação seja provável ou, ainda, que decorram de obrigação legal de pagar. O valor reconhecido como
provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada
exercício, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. A efetiva liquidação das
provisões poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras. A
Localiza Fleet registra provisão para eventuais indenizações a terceiros, em valores excedentes aos
limites contratados por meio da seguradora, decorrentes de acidentes causados por carros alugados,
baseada na opinião do departamento jurídico/assessores legais.

(a)

Provisões e passivos contingentes

(i)

Provisões judiciais constituídas
A Localiza Fleet está contestando judicialmente certas questões relativas a processos cíveis, tributários
(incluindo impostos, contribuições e outros), previdenciárias e trabalhistas, tendo sido registradas
provisões cujos fluxos de pagamentos, se ocorrerem, são incertos e para as quais existem prováveis
riscos de perda, segundo a opinião do departamento jurídico/assessores legais, ou se qualifica como
obrigação legal.
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Durante os anos de 2015 e 2014, ocorreram movimentações no saldo das provisões para contingências
conforme verificado no quadro abaixo:
Tributárias

Previdenciárias

Trabalhistas

Cíveis

Total

Em 31 de dezembro de 2013
Constituição de provisões, líquidas de reversões
Provisões judiciais pagas
Atualização monetária, líquida
Transferências (*)

391
(391)
-

320
30
(7)
-

507
424
(156)

2.108
(64)
(209)
-

2.935
781
(600)
(7)
(156)

Em 31 de dezembro de 2014

(183)

343

775
(213)

1.835
104

2.953

34

(777)
396
564

37
-

(128)

(153)
-

(930)
433
436

-

414

434

1.786

2.634

Constituição de provisões, líquidas de reversões
Provisões judiciais pagas
Atualização monetária, líquida
Transferências (*)
Em 31 de dezembro de 2015

(258)

(*) Refere-se, principalmente, aos valores que foram compensados com a rubrica de “depósitos
judiciais”, em função de decisões finais nos processos.
O sumário das principais discussões que se encontram em diversas fases administrativas e judiciais,
tanto nas instâncias inferiores como nos tribunais superiores, ocorridas no exercício é como segue:
Previdenciárias:
A Localiza Fleet é parte em diversos processos de natureza previdenciária, cujo montante consolidado
provisionado é de R$414 em 31 de dezembro de 2015, e são principalmente relacionados a: (i)
contribuições previdenciárias incidentes sobre o aviso prévio indenizado (ii) contribuições
previdenciárias incidentes sobre auxílio doença, auxílio acidente e um terço constitucional de férias e
(iii) contribuição ao SAT/RAT majorada pelo índice do FAP. Existem súmulas e decisões judiciais que
apoiam as teses defendidas pela Companhia. Esses processos não estão garantidos por cartas de fiança
bancária, apólice de seguro-garantia e depósitos judiciais em 31 de dezembro de 2015.
Trabalhistas:
A Localiza Fleet é parte em vários processos trabalhistas relacionados, principalmente, ao pagamento de
horas extras e seus respectivos reflexos, dano moral e reconhecimento de vínculo de emprego que
eventual prestador de serviço autônomo, empreiteiro ou assemelhado pleiteia judicialmente. Não há
uniformidade nas decisões dos magistrados para essas matérias.
Os valores provisionados em 31 de dezembro de 2015, no montante de R$434, referem-se a 12 ações que
a Companhia avalia como perda provável, incluindo as situações em que é remota a possibilidade de
ressarcimento em virtude do direito contratual de regresso, e depósitos judiciais no montante de R$103.
Cíveis:
Em 31 de dezembro de 2015, a Localiza Fleet é parte em processos cíveis relacionados a: (i) pedidos de
indenização decorrentes de danos causados a terceiros em acidentes de trânsito por clientes conduzindo
carros locados da Companhia. Embora não seja a responsável pelos acidentes, a Companhia é muitas
vezes demandada por ser a proprietária dos carros; e (ii) pedidos de indenização decorrentes de relação
consumerista.
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Os valores consolidados provisionados em 31 de dezembro de 2015, no montante de R$1.786, referem-se
a 89 ações que a Companhia avalia como perda provável, incluindo as situações em que é remota a
possibilidade de ressarcimento em virtude do direito contratual de regresso, e depósitos judiciais no
montante de R$38.
Passivos contingentes com risco de perda possível em andamento – não provisionados
Tributos federais: no âmbito federal, a Localiza Fleet é parte em diversos processos administrativos e
judiciais que têm por objeto a discussão sobre débitos relativos a questionamentos decorrentes da não
homologação de Pedidos de Compensação (DCOMP’s).
Existem 23 processos cujo valor das causas soma R$5.069 e que não foram provisionados em função dos
riscos serem classificados pelo departamento jurídico/assessores legais como perda possível.
Parte desses débitos tributários encontra-se garantida por cartas de fiança bancária, que alcançam o
montante de R$3.999, ou por depósitos judiciais, que perfazem o valor de R$99, em 31 de dezembro de
2015.
IPVA: a Companhia é parte em diversos processos administrativos e judiciais em que se discute a
exigência do IPVA pelo Estado de São Paulo, com base na Lei Estadual nº 13.296/2008, relativamente
aos veículos de que detêm a propriedade e que eventualmente são disponibilizados para locação naquele
ente federativo.
A Companhia possui domicílio tributário em Belo Horizonte/MG, local de sua sede, e, em cumprimento
ao artigo 120 do Código Nacional de Trânsito, registram seus veículos nesse Município, motivo pelo qual
recolhem o IPVA em favor do Estado de Minas Gerais.
A Localiza Fleet não constitui provisão para fazer face a tais questionamentos em função da chance de
perda na discussão ser qualificada como possível pelo departamento jurídico/assessores legais, que se
baseiam nos dispositivos legais e constitucionais que regem o IPVA (artigos 155, III e 158, III, da CF/88
e artigos 120 do CTB, 75, IV e § 1º do Código Civil, 110 e 127 do CTN).
Existem 18 processos cujo valor das causas soma R$16.645 e que não foram provisionados em função
dos riscos serem classificados pelo departamento jurídico/assessores legais como perda possível.
Grande parte dos débitos de IPVA encontra-se garantida por carta de fiança bancária e/ou apólice de
seguro-garantia, que alcançam o montante de R$5.523, ou por depósitos judiciais, que perfazem o valor
de R$12.930, em 31 de dezembro de 2015.
(ii)

Passivos contingentes com risco de perda remota em andamento – não provisionados
ICMS: a Localiza Fleet possui processos administrativos e judiciais relativos ao ICMS, sendo os mais
relevantes os que se referem à exigência do imposto sobre a desincorporação de bens do seu ativo fixo,
seus carros, o que se dá mediante alienação.
Em 07 de julho de 2006, foi editado pelo CONFAZ o Convênio 64, prevendo a incidência de ICMS
quando da alienação de carros em período inferior a 12 meses, contados das suas aquisições. Esse
Convênio foi ratificado pelos Estados da Federação, exceto São Paulo. A Companhia vem obtendo
decisões administrativas e judiciais favoráveis, muitas definitivas em determinados Estados da
Federação.
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O departamento jurídico/assessores legais, com base na jurisprudência dos Tribunais, classifica que a
chance de perda na referida discussão do ICMS pode ser qualificada como remota, motivo pelo qual
nenhuma provisão foi constituída.
Parte dos débitos de ICMS encontra-se garantida por apólices de seguro-garantia, que alcançam o
montante de R$101 em 31 de dezembro de 2015.
ISS: a Localiza Fleet é parte em diversos processos judiciais em que se discute a não incidência do ISSQN
sobre os valores recebidos a título de locação de veículos e das atividades inerentes ao aluguel, tais como
o reembolso de combustíveis cobrados dos clientes e os descontos incondicionais a eles concedidos.
Não há provisão dos valores envolvidos na discussão do ISSQN sobre a atividade locação e serviços
correlatos, tendo em vista que a chance de perda nessas demandas é classificada como remota pelo
departamento jurídico/assessores legais da Companhia, que se baseiam na jurisprudência, mais
especificamente, no enunciado da Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal, que afasta a
incidência do ISSQN sobre a locação de bens móveis, bem como pelo fato de essa atividade ter sido
retirada da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116.
Parte desses processos está garantida por cartas de fiança bancária, que alcançam o montante de R$38
em 31 de dezembro de 2015.
(b)

Depósitos judiciais
A Localiza Fleet mantêm depósitos judiciais vinculados aos processos judiciais contingentes. A
movimentação dos saldos de depósitos judiciais, segregados por natureza, é como segue:
Tributárias
(**)

Trabalhistas

Cíveis

Total

Em 31 de dezembro de 2013
Constituição
Baixa
Atualização monetária, líquida
Transferências (*)

9.152
1.635
791
-

234
30
(42)

119
79
(81)
(21)
-

9.505
1.744
(81)
770
(42)

Em 31 de dezembro de 2014

11.578

222

96

11.896

7
1.444
-

89
(91)
(117)

145
(383)
191
(11)

241
(474)
1.635
(128)

13.029

103

38

13.170

Constituição
Baixa
Atualização monetária, líquida
Transferências (*)
Em 31 de dezembro de 2015

(*) Refere-se, principalmente, aos valores que foram compensados com a rubrica de “provisões”, em
função de decisões finais nos processos.
(**) A variação nos depósitos judiciais tributários deve-se, principalmente, a depósitos judiciais
atualizados monetariamente no valor total de R$1.441, realizados pela Localiza Fleet, nas ações em que
discutem a cobrança de IPVA pelo Estado de São Paulo. Referidos depósitos visam suspender a
exigibilidade do crédito tributário e viabilizar o questionamento judicial das cobranças.
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14

Tributos sobre o lucro – imposto de renda e contribuição social
A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos correntes e
diferidos.
Em 15 de maio de 2014, foi publicada a Lei nº 12.973, com vigência a partir de janeiro de 2015. A
Companhia reconheceu contabilmente os efeitos da nova Lei a partir de janeiro de 2015, não tendo
efeitos relevantes no resultado.

(a)

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos
A Companhia adota o procedimento de reconhecer o imposto de renda e contribuição social diferidos
sobre as diferenças temporárias tributáveis no final de cada período entre os saldos de ativos e passivos
reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do
lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. A recuperação do saldo dos
impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e, quando não for mais provável que
lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele,
o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.
A composição do saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos, em 31 de dezembro de 2015 e
de 2014, é como segue:
2015

2014

2.272
896
2.328
49
5.545

3.040
1.004
1.106
5.150

Depreciação dos carros (*)
Leasing na compra de bens do imobilizado
Total de imposto de renda e contribuição social diferidos passivos

19.628
79.290
98.918

23.298
43.608
66.906

Total de imposto de renda e contribuição social diferidos, líquido

93.373

61.756

Diferenças temporais na dedutibilidade de provisões:
Provisão para pagamento de serviços em andamento e outros
Provisões judiciais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Operação de swap com recolhimento pelo regime de caixa
Total de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos

(*) Refere-se à diferença temporária no cálculo da depreciação e do valor residual introduzido pelas
novas práticas contábeis (adoção do IFRS). A Localiza Fleet calcula, para fins fiscais, a despesa de
depreciação dos carros utilizando os critérios de depreciação que utilizava até 31 de dezembro de 2007,
conforme faculta a Lei nº 12.973/14. A diferença verificada em 31 de dezembro de 2014, em
conformidade com o capítulo IV, artigos 64, 66 e 67 da Lei nº 12.973/14, está evidenciada contabilmente
em subcontas vinculadas aos ativos, sendo adicionada à medida de sua realização a partir de 1º de
janeiro de 2015.
A realização dos créditos diferidos de imposto de renda e contribuição social, relativos às diferenças
temporais, está condicionada a eventos futuros, que irão tornar as provisões que lhe deram origem
dedutíveis nos termos da legislação fiscal em vigor.
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(b)

Imposto de renda e contribuição social – conciliação entre as despesas nominal e efetiva
A Companhia calcula a provisão para imposto de renda e contribuição social com base no lucro
tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado,
porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens
não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de renda e
contribuição social é calculada individualmente por cada empresa pelos regimes do lucro real ou lucro
presumido, com base nas alíquotas vigentes.
A conciliação entre as despesas nominal e efetiva para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e
de 2014 é como segue:

Lucro antes dos impostos
Alíquota nominal
Despesa nominal
Ajustes à despesa nominal:
Exclusões permanentes
Despesa efetiva
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

(c)

2015

2014

299.798
34%

276.558
34%

(101.931)

(94.030)

129

528

(101.802)

(93.502)

(70.185)
(31.617)

(80.673)
(12.829)

Imposto de renda e contribuição social a pagar
A Localiza Fleet apura imposto de renda e contribuição social pelo lucro real, conforme regime
trimestral de tributação.
As declarações de rendimentos da Companhia estão sujeitas a revisão por parte das autoridades fiscais
durante um prazo de cinco anos. Outros impostos, taxas e contribuições também estão sujeitos a essas
condições, conforme legislação aplicável.

15

Patrimônio líquido

(a)

Capital social
Em Assembleia Geral Extraordinária da Localiza Fleet realizada em 28 de dezembro de 2015, foi
aprovada a redução de capital no montante de R$120.000, que passou de R$520.000 para R$400.000.
Tal redução se justifica pelo fato de atender as diretrizes estratégicas da Localiza de buscar o equilíbrio
entre o capital próprio e o capital de terceiros aplicado em suas operações.
O capital social subscrito e integralizado, no montante de R$400.000 em 31 de dezembro de 2015
(R$520.000 em 31 de dezembro de 2014), é composto por 103.280.354 ações ordinárias nominativas em
31 de dezembro de 2015 e de 2014, sem valor nominal, detidas pela controladora Localiza.

25 de 39

Localiza Fleet S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

(b)

Dividendos
A Companhia adota a prática de distribuir dividendos mínimos obrigatórios equivalentes a 25% do lucro
líquido ajustado.
Os dividendos foram calculados como segue:
2015

2014

Lucro líquido do exercício
Reserva legal (5%)

197.996
(9.899)

183.056
(9.153)

Lucro líquido do exercício ajustado, base para proposição de dividendos

188.097

173.903

47.024

43.476

-

43.476

Valor excedente ao dividendo mínimo obrigatório:
Dividendos pagos com saldo de reserva estatutária
Dividendos antecipados

180.428
145.000

130.427
-

Total do valor excedente

325.428

130.427

25%

25%

-

R$0,42

Dividendos mínimos (25%)
Dividendos propostos/distribuídos:
Dividendos propostos

Percentual sobre o lucro líquido do exercício ajustado
Dividendos propostos por ação, líquido das ações em tesouraria no
final do exercício (em R$)

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de julho de 2015, foi aprovado o pagamento de
dividendos no montante de R$145.000, à acionista Localiza, sendo R$50.000 com a utilização de parte
do saldo de Reserva Estatutária e R$95.000 referente a lucros antecipados de 2015.
No dia 19 de outubro de 2015, foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, o pagamento
antecipado de dividendos à acionista Localiza Rent a Car S.A., no montante de R$50.000 referente ao
lucro apurado conforme balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2015.
Foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2015, a destinação de: (i)
R$43.476 ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2014; e (ii) R$130.427 como dividendo complementar ao mínimo obrigatório do exercício
de 2014, cujo valor foi proposto pela Diretoria em 31 de dezembro de 2014 para reserva estatutária.
Foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2014, a
destinação de R$131.735 como dividendo complementar ao mínimo obrigatório do exercício de 2013,
cujo valor foi proposto pela Diretoria em 31 de dezembro de 2013 para reserva estatutária.
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(c)

Reservas de lucros

(i)

Reserva legal
Reserva constituída conforme determina a legislação societária, com a destinação de 5% do lucro líquido
do exercício, limitada a: (i) 20% do capital social realizado ou (ii) quando o saldo dessa reserva somado
ao montante das Reservas de Capital atingir 30% do capital social realizado. A reserva legal tem por fim
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para a compensação de prejuízos
ou aumento de capital. Em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, foram constituídos R$9.899 e R$9.153,
respectivamente, de reserva legal.

(ii)

Reserva estatutária
Conforme item (e), parágrafo 2º do artigo 20 do Estatuto Social da Localiza Fleet, a parcela
remanescente do lucro líquido ajustado será destinada à “reserva de expansão”, que tem por finalidade
assegurar recursos para financiar aplicações adicionais em ativos operacionais. O saldo dessa reserva
não poderá ultrapassar o valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia
Geral poderá deliberar sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social,
ou na distribuição de dividendos.
Em 31 de dezembro de 2015, a Diretoria propôs, para deliberação da Assembleia Geral Ordinária, a
destinação do saldo dos lucros acumulados de 2015 no montante de R$43.097, para a constituição dessa
reserva estatutária.

16

Informações por segmento
Segmentos operacionais são definidos como componentes que desenvolvem atividades de negócios: (i)
que podem obter receitas e incorrer em despesas; (ii) cujos resultados operacionais são regularmente
revistos pelo principal gestor das operações para a tomada de decisões sobre recursos a serem alocados
ao segmento e para a avaliação do seu desempenho; e (iii) para os quais haja informação financeira
individualizada disponível.
A Companhia definiu os segmentos operacionais, com base nos relatórios utilizados para a tomada de
decisões estratégicas por sua Diretoria, um único segmento operacional, sendo esse a gestão de frotas.
Dessa forma, as informações financeiras desse segmento operacional são as mesmas referentes às
demonstrações financeiras da Companhia.
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Receitas líquidas
A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada nas demonstrações dos resultados dos
exercícios é como segue:
2015
2014
Receita bruta
Deduções:
Descontos
Impostos (*)

999.893

955.383

(14.617)
(11.089)

(18.312)
(17.614)

Receita líquida

974.187

919.457

(*) Impostos que incidem sobre a Receita: ISSQN – Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, PIS –
Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.
A composição da receita líquida reconhecida em cada categoria significativa é como segue:

Receita de gestão de frotas
Carros alienados para renovação da frota
Receita líquida

18

2015

2014

608.482
365.705

571.920
347.537

974.187

919.457

Informações sobre a natureza dos custos e das despesas operacionais reconhecidas na
demonstração dos resultados
As informações sobre a natureza dos custos e das despesas operacionais reconhecidas na demonstração
dos resultados são como segue:
Custos
2015

2014

Despesas com vendas,
gerais e administrativas e
outros
2015

2014 (*)

Total
2015

2014

Custo dos carros vendidos
Depreciação de carros
Manutenção de carros, IPVA e outros
Depreciação e amortização de outros
imobilizados e intangíveis
Salários e encargos
Participações nos lucros
Serviços de terceiros
Aluguéis de imóveis
Água, energia e telefone
Viagem
Comissões
Publicidade
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
e baixa de incobráveis
Outros

(286.703)
(124.654)
(135.140)

(276.266)
(129.334)
(124.405)

-

-

(286.703)
(124.654)
(135.140)

(276.266)
(129.334)
(124.405)

(869)
(23.423)
(4.504)
(6.096)
(2.132)
(218)
-

(677)
(20.967)
(4.484)
(5.131)
(1.119)
(150)
-

(22.623)
(3.975)
(6.905)
(767)
(202)
(762)
(1.029)
(781)

(21.680)
(3.482)
(10.184)
(461)
(119)
(910)
(825)
(331)

(869)
(46.046)
(8.479)
(13.001)
(2.899)
(202)
(980)
(1.029)
(781)

(677)
(42.647)
(7.966)
(15.315)
(1.580)
(119)
(1.060)
(825)
(331)

(14.795)

(30.805)

(3.173)
(4.775)

(2.313)
(2.889)

(3.173)
(19.570)

(2.313)
(33.694)

Total

(598.534)

(593.338)

(44.992)

(43.194)

(643.526)

(636.532)
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(*) Em 2015, o compartilhamento das despesas administrativas entre a Localiza e a Localiza Fleet foi
registrado nas linhas das respectivas naturezas das despesas. Os valores relativos ao exercício de 2014,
no montante de R$18.075, anteriormente classificados na linha de “Outros” foram realocados com o
mesmo critério para fins de comparabilidade.
19

Resultado financeiro
As receitas e despesas financeiras reconhecidas na demonstração dos resultados são como segue:

Receitas financeiras
Receita de juros de aplicações financeiras
PIS/COFINS sobre receita financeira
Outras receitas de juros

Despesas financeiras
Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e swap
Outras despesas de juros

Despesas financeiras, líquidas

20

2015

2014

26.907
(435)
3.946

28.824
1.203

30.418

30.027

(58.817)
(2.464)

(35.154)
(1.240)

(61.281)

(36.394)

(30.863)

(6.367)

Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
A Companhia adota a prática de reconhecer os ativos e passivos financeiros quando a própria Localiza
Fleet for parte das disposições contratuais do instrumento. Os ativos e passivos financeiros são
inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou
emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor
justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos da diferença do seu valor justo, se aplicável, após o
reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos
financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. Ativos e
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial, quando há
um direito aplicável de compensar os valores reconhecidos e quando há a intenção de liquidá-los em
uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Ativos financeiros – São classificados no momento de seu reconhecimento inicial, quando a
Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento, em uma das quatro categorias a
seguir, de acordo com sua natureza e finalidade: (i) ativos financeiros a valor justo por meio do
resultado; (ii) empréstimos e recebíveis; (iii) investimentos mantidos até o vencimento; e (iv)
instrumentos financeiros disponíveis para venda. A mensuração subsequente de ativos financeiros é
feita de acordo com sua classificação em uma dessas quatro categorias.
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Caixa e equivalentes de caixa – Incluem os montantes em caixa, contas de depósito bancário,
aplicações em Certificados de Depósito Bancário – CDB, aplicações financeiras com garantia de
recompra e aplicações em fundos de investimento em renda fixa. O caixa e equivalentes de caixa são
classificados na categoria “empréstimos e recebíveis” sendo avaliados, após o reconhecimento inicial, ao
custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, quando aplicável, que não
excederem o seu valor de mercado ou de realização.
Contas a receber – Correspondem aos valores a receber da gestão de frotas e da alienação dos carros
desativados. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e deduzidas
da provisão para redução ao valor recuperável.
Passivos financeiros – São classificados no momento de seu reconhecimento inicial, quando a
Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento, em uma das duas categorias a
seguir: (i) passivos financeiros a valor justo por meio do resultado; e (ii) outros passivos financeiros.
Os valores contábeis de ativos e passivos financeiros segregados por categoria são como segue:
2015

2014

216.524
92.654
13.170

310.668
82.203
11.896

95.825
679.406

118.473
392.774

Ativos financeiros
Empréstimos e recebíveis mensurados ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
Contas a receber (nota 5)
Depósitos judiciais (nota 13(b))
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros mensurados ao custo amortizado
Fornecedores (nota 9)
Empréstimos, financiamentos e swap (nota 11)
(a)

Gerenciamento de riscos
No curso normal das suas operações, a Companhia é exposta aos seguintes riscos relacionados aos seus
instrumentos financeiros: (i) risco de mercado; (ii) risco de crédito; e (iii) risco de liquidez.
O acompanhamento dos riscos da Companhia é feito pelo Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e
Compliance. Adicionalmente, o processo de identificação, análise e monitoramento dos riscos é
acompanhado pelo Conselho de Administração da Localiza, que possui poderes para a tomada de
decisão sobre as estratégias a serem adotadas pela Companhia.

(i)

Risco de mercado
O gerenciamento do risco de mercado é efetuado com o objetivo de garantir que a Companhia esteja
exposta somente a níveis de risco considerados aceitáveis no contexto de suas operações.
Os instrumentos financeiros da Companhia que são afetados pelo risco de mercado incluem: (i) caixa e
equivalentes de caixa; e (ii) empréstimos, financiamentos e swap pré.
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• Risco de taxa de juros – É o risco de que o valor justo ou os fluxos de caixa futuros de
determinado instrumento financeiro flutuem devido a variações nas taxas de juros de mercado.
A Companhia utiliza os recursos gerados pelas atividades operacionais para gerir as suas operações e
para garantir a renovação de sua frota e parte do seu crescimento. Para complementar sua necessidade
de caixa para crescimento, a Companhia obtém empréstimos e financiamentos junto às principais
instituições financeiras do País que são substancialmente indexados à variação do CDI. O risco inerente
surge da possibilidade de existirem aumentos relevantes no CDI.
Como estratégia de gerenciamento do risco de taxa de juros, a Administração mantém contínuo
monitoramento do CDI, com o propósito de, se necessário, ajustar as tarifas de aluguel para mitigar
essas flutuações. A Localiza Fleet contrata empréstimos com taxas pré-fixadas e faz o swap da taxa de
juros trocando taxa pós-fixada para pré-fixada, eliminando o risco de flutuação da taxa básica de juros
nos contratos de longo prazo. Adicionalmente, quase a totalidade do saldo de caixa e equivalentes de
caixa da Companhia é também indexada à variação do CDI.
A Companhia efetuou testes de sensibilidade para cenários adversos (deterioração da taxa do CDI em
25% ou 50% superiores ao cenário provável), considerando as seguintes premissas:
o
o

Em 31 de dezembro de 2015, a dívida bruta da Companhia somava R$679.406. Em
contrapartida, as disponibilidades totalizam R$216.524 no mesmo período.
A expectativa de mercado, conforme dados obtidos do Boletim Focus, emitido pelo Banco
Central do Brasil, com data-base em 31 de dezembro de 2015, indicava uma taxa mediana efetiva
do CDI estimada em 15,38%, cenário considerado provável para o ano de 2016, ante a taxa
efetiva de 13,23%, verificada no ano de 2015.

Descrição
Dívida bruta em 31 de dezembro de 2015 (nota 11)
Disponibilidades em 31 de dezembro de 2015 (nota 4)
Taxa média efetiva do CDI no período de 12 meses findo em 31 de
dezembro de 2015
Taxa média anual estimada do CDI, conforme cenários previstos
Efeito nas despesas financeiras:
- conforme taxa efetiva
- conforme cenários
(Aumento) nas despesas financeiras anuais
Efeito nas receitas financeiras:
- conforme taxa efetiva
- conforme cenários
Aumento nas receitas financeiras anuais
Aumento líquido no resultado anual

Cenário
Provável (*)

Cenário I –
deterioraçã
o de 25%

Cenário II –
deterioraçã
o de 50%

679.406
216.524

679.406
216.524

679.406
216.524

13,23%
15,38%

13,23%
19,23%

13,23%
23,07%

(89.885)
(104.493)

(89.885)
(130.650)

(89.885)
(156.739)

(14.608)

(40.765)

(66.854)

28.646
33.301

28.646
41.638

28.646
49.952

4.655

12.992

21.306

(9.953)

(27.773)

(45.548)

(*) Conforme requerido pelo IFRS 7 e baseado na taxa de 15,38% que era o cenário estimado para 2016,
com base na projeção de mercado do Boletim Focus do Banco Central do Brasil emitido em 31 de
dezembro de 2015. Conforme Boletim Focus emitido em 29 de fevereiro de 2016, a taxa estimada para
2016 foi reduzida para 14,25%.
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• Risco cambial – A Localiza Fleet não possui instrumentos financeiros denominados em moeda
estrangeira e, portanto, não possui risco de exposição cambial.
(ii)

Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir suas obrigações contratuais, levando a
Companhia a incorrer em perdas financeiras. O risco de crédito na Companhia recai, em suma, nos
créditos a receber de clientes e no caixa e equivalentes de caixa depositados/aplicados em bancos e
instituições financeiras.
A exposição máxima ao risco de crédito da Companhia, de acordo com o valor residual dos respectivos
ativos financeiros, é como segue:
2015

2014

Empréstimos e recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa:
Aplicações financeiras:
Aa1 na escala da Moody´s
Caixa e bancos

214.861
1.663

295.594
15.074

Total caixa e equivalentes de caixa (nota 4)

216.524

310.668

79.999

73.823

3.797
8.858

3.502
4.056
822

92.654

82.203

309.178

392.871

Contas a receber – clientes
Contas a receber – cartões de crédito:
Aaa na escala da Fitch Ratings
Baa2 na escala da Moody´s
Diversos
Total contas a receber (nota 5)

• Caixa e equivalentes de caixa – O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras
é administrado pela Diretoria Financeira da Companhia, conforme políticas estabelecidas pelo Conselho
de Administração da Localiza, visando à minimização da concentração de riscos e, dessa forma, à
redução de prejuízo financeiro no caso de eventual falência de uma contraparte.
Conforme estabelecido pelo Conselho de Administração da Localiza, os limites máximos de alocação de
recursos por instituição financeira, em bases consolidadas, deverão seguir os seguintes critérios: (i)
máximo de 20% do total disponível para alocação de recursos, somente em instituições financeiras
relacionadas na Política de Investimentos, Endividamento, Derivativos e Garantias; e (ii) máximo de
40% do total disponível para alocação de recursos, somente em instituições financeiras relacionadas na
Política de Investimentos, Endividamento, Derivativos e Garantias e com Patrimônio Líquido superior a
R$10,0 bilhões.
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• Créditos a receber – O gerenciamento do risco de crédito relacionado às contas a receber é
constantemente monitorado pela Companhia, que possui políticas estabelecidas de controle.
A Companhia reduz seu risco de crédito por meio de uma política de concessão de limites de créditos,
efetuada com base na análise da posição financeira e experiência passada junto a esses clientes e a
posição dos títulos vencidos. A posição financeira dos clientes é continuamente monitorada, com o
intuito de avaliar e ajustar, se necessário, o limite de crédito anteriormente concedido. O risco de crédito
na venda dos carros desativados é reduzido por meio da utilização de financeiras e/ou empresas de
leasing de reconhecida capacidade financeira e liquidez.
Adicionalmente, o gerenciamento do risco de crédito inclui a análise da recuperabilidade dos créditos a
receber, na qual se avalia a necessidade de constituição de provisão para créditos de liquidação
duvidosa, com o objetivo de ajustá-los aos seus valores prováveis de realização. Essa análise, que tem
como objetivo atribuir determinada classificação de risco ao cliente de acordo com os critérios internos
definidos pela Administração, leva em consideração a situação financeira atual do cliente, a experiência
passada e a posição dos títulos vencidos. Nesse sentido, de acordo com a classificação de risco do cliente,
os créditos são ajustados aos seus valores prováveis de realização, por meio da constituição de provisão
para créditos de liquidação duvidosa, podendo ser aplicada tanto para os títulos vencidos quanto para os
a vencer, dependendo da classificação de risco atribuída ao cliente.
A concentração do risco de crédito é limitada porque a base de clientes é abrangente. Todas as operações
e clientes significativos estão localizados no Brasil, não havendo clientes que, individualmente,
representem mais que 10% das receitas da Companhia.
(iii)

Risco de liquidez
O risco de liquidez é o risco de escassez de recursos para liquidar obrigações. O gerenciamento do risco
de liquidez é efetuado com o objetivo de garantir que a Companhia possua os recursos necessários para
liquidar seus passivos financeiros na data de vencimento.
O gerenciamento do risco de liquidez é efetuado pela Diretoria Financeira e monitorado pelo Conselho
de Administração. O gerenciamento do risco de liquidez é elaborado tendo-se em vista as necessidades
de captação e a gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco de
liquidez mantendo adequados recursos financeiros disponíveis em caixa e equivalentes de caixa e por
meio de linhas de crédito para captação de empréstimos, com base no monitoramento contínuo dos
fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos
financeiros.
Adicionalmente, a Administração considera que o acesso ao crédito de terceiros é facilitado, tendo em
vista o rating de crédito corporativo da Localiza junto às principais agências de rating do mercado.
A análise dos vencimentos dos fluxos de caixa contratuais não descontados dos empréstimos,
financiamentos e arrendamentos mercantis, considerando a taxa de juros contratada de cada operação e
o CDI de 14,14% em 31 de dezembro de 2015 é como segue:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

NCC – Nota de Crédito Comercial
Arrendamento Mercantil

54.868
283.656

61.845
94.690

85.249
565

105.123
-

90.087
-

128.244
-

525.416
378.911

Total

338.524

156.535

85.814

105.123

90.087

128.244

904.327
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(b)

Gestão do capital
Os negócios da Companhia requerem capital intensivo de longo prazo para financiamento da frota,
objetivando a implementação de sua estratégia de expansão. Os principais objetivos da gestão do capital
são: (i) garantir a continuidade operacional da Companhia; (ii) assegurar uma classificação de crédito
forte; (iii) maximizar o retorno ao acionista; e (iv) garantir a vantagem competitiva da Companhia na
captação de recursos.
A Administração da Companhia efetua um contínuo monitoramento da gestão do capital, ajustando sua
estrutura de capital em função das condições econômicas.

(i)

Índice de endividamento
O monitoramento do capital é feito com base no índice de endividamento da Companhia, que
corresponde à dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por sua vez, é definida
pela Companhia como sendo os endividamentos de curto e longo prazos, deduzidos do caixa e
equivalentes de caixa. A estratégia geral de gestão do capital da Companhia permanece inalterada nos
últimos dois exercícios.
A tabela abaixo apresenta os índices de endividamento da Companhia em 31 de dezembro de 2015 e de
2014:
2015
2014
Endividamento de curto e longo prazos (nota 11)
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
Dívida líquida
Patrimônio líquido
Índice de endividamento

(c)

679.406
(216.524)
462.882

392.774
(310.668)
82.106

553.977
0,84

801.409
0,10

Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis e valores justos estimados para empréstimos e financiamentos são calculados a
partir de modelos que utilizam dados observáveis e suposições futuras relacionadas à taxa de juros pré e
pós-fixadas, entre outras variáveis aplicáveis. As taxas usadas são obtidas junto às instituições
financeiras para operações com condições similares ou com base em informações geradas pelo mercado,
quando disponíveis. A análise da razoabilidade dos cálculos apresentados por essas instituições
financeiras é efetuada pela Companhia por meio da comparação com cálculos similares efetuados por
outras partes para o mesmo período aplicável. Não há instrumentos financeiros mensurados a valor
justo nos níveis 1 e 3 de hierarquia. Os valores justos são calculados projetando-se os fluxos futuros das
operações com base na projeção das curvas de taxa de juros, trazidos a valor presente utilizando os
dados indicativos de preços e taxas de referência disponíveis no mercado ou taxa com base nas
condições do pagamento de prêmio na ocorrência de resgate antecipado facultativo estabelecido na
escritura de debêntures de cada emissão.
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Abaixo, segue o resumo dos valores justos das operações de swap registrados contabilmente, na rubrica
“empréstimos, financiamentos e swap”:
Nível 2
Swap pré (letra (d) (iii))

(144)
(144)

Os passivos financeiros mensurados a valor justo em 31 de dezembro de 2015 no balanço patrimonial da
Companhia e as categorias dos dados relacionados com os respectivos passivos são:
Valor contábil

Passivos financeiros – outros passivos financeiros:
Empréstimos e financiamentos
Operações de swap

Valor justo

2015

2014

2015

2014

679.262
144

392.774
-

679.262
144

392.774
-

A Administração entende que os demais instrumentos financeiros, tais como caixa e equivalentes de
caixa, contas a receber e fornecedores, os quais são reconhecidos nas demonstrações financeiras
individuais pelos seus valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos
respectivos valores de mercado, em razão de o vencimento de parte substancial dos saldos ocorrer em
datas próximas às dos balanços.
(d)

Derivativos

(i)

CDI x Taxa pré
Os contratos de gestão de frota variam entre 24 e 36 meses e possuem como cláusula de reajuste anual o
índice de inflação. Como os contratos de aluguel não podem ser reajustados pela variação das taxas
básicas de juros, a Localiza Fleet contratou operações de swap trocando variação do CDI por taxa préfixada para se proteger do risco de perda de rentabilidade dos contratos de aluguel, e manter a sua
competitividade.
Em 9 de junho de 2015, a companhia liquidou antecipadamente os 6 contratos derivativos pré-fixados
no valor total de nocional de R$375.000.
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Em 29 de junho de 2015, a Localiza Fleet contratou 3 operações de derivativos de swap (plain vanilla)
trocando a variação do CDI por taxa pré-fixada, com valor total de nocional de R$181.000.
As características específicas dessa operação de swap, assim como seu respectivo valor nocional e
contábil, são como segue:
2015

Taxas
Operação de
swap

Contratação

CDI
x
Taxa pré

29/06/15

Vencimento

04/04/16

Contraparte
Diversos
bancos

Valor de
referência
(nocional)

Valor a
(pagar)/
receber
R$ mil

Ativo

Passivo

R$ mil

109,5% da
variação do
CDI

15,5% a.a.

181.000 (*)

(144)

(*) A ponta passiva (pré-fixada) dos swaps corresponde a R$194.946 em 31 de dezembro de 2015.
21

Arrendamento mercantil financeiro
A Localiza Fleet possuía 15.946 carros de sua frota adquiridos por meio de arrendamento mercantil
financeiro. Esses carros foram contabilizados como parte do seu ativo imobilizado e possuem taxa média
de depreciação de 11,9% ao ano. Os contratos possuem prazo de duração de 24 meses contados a partir
da entrega do bem, cláusula de opção de compra ao término do contrato e são remunerados por taxa pré,
pela taxa média de 15,32% a.a.. O valor residual garantido será pago após o término de vigência dos
contratos.
Os valores contábeis líquidos, por categoria de ativo, adquiridos por meio de arrendamento mercantil
financeiro, em 31 de dezembro de 2015, são como segue:
2015

2014

Imobilizado
Carros

544.832

465.168

Total imobilizado

544.832

465.168

A conciliação entre o total dos futuros pagamentos mínimos dos arrendamentos mercantis financeiros e
os seus valores presentes, calculado pelas taxas definidas nos contratos, é como segue:

Pagamentos mínimos:
Valor futuro
Juros a apropriar
Valor presente
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Em 31 de dezembro de 2015, os escalonamentos dos vencimentos dos futuros pagamentos mínimos dos
arrendamentos mercantis financeiros e os seus valores presentes são como segue:
Pagamentos
futuros

Valor
presente

Período após a data do balanço:
Até 12 meses
Entre 13 e 24 meses

283.656
95.255

248.520
83.221

Total

378.911

331.741

Não são previstos pagamentos contingentes, assim como não há operação de subarrendamento
mercantil financeiro para as operações mencionadas acima.
Aplicam‐se a essas contratações certas hipóteses de vencimento antecipado que contemplam: (i) pedido
ou decretação de falência por parte da emissora ou de terceiros que não seja devidamente elidida no
prazo legal; (ii) questões relacionadas à inadimplência em valor individual ou agregado igual ou superior
a R$25.000; (iii) redução de capital da Localiza Fleet, exceto se previamente autorizadas pelos
Debenturistas; (iv) a incorporação, fusão ou cisão da Localiza, salvo se, nos termos do artigo 231 da Lei
das Sociedades por Ações, ou a parte cindida ou sociedade resultante da incorporação ou fusão
permaneça dentro do atual Grupo de Controle da Emissora.
22

Compromissos de aluguéis

(a)

Aluguéis de imóveis
A Companhia possui contratos de aluguel de imóveis para suportar sua estrutura administrativa. As
despesas de aluguéis desses imóveis, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 totalizaram
R$2.899 (R$1.580 em 31 de dezembro de 2014).

(b)

Receita mínima garantida de Gestão de Frotas
Os valores mínimos garantidos de aluguéis da frota a serem recebidos pela Localiza Fleet estão
distribuídos como segue:
Anos

Receitas

2016
2017
2018
2019

501.633
304.062
98.865
7.052

Total

911.612
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Plano de previdência complementar
Desde agosto de 2011, a Companhia possuía plano de complementação de benefícios de aposentadoria,
por intermédio de um plano de previdência complementar, estabelecido sob a forma de “contribuição
definida”, administrado por uma gestora independente de grande porte.
O plano de previdência complementar foi estabelecido sob a forma de “contribuição definida”, não
havendo, portanto, riscos atuariais e de investimento a serem assumidos pela Companhia como
patrocinadora. Consequentemente, não são necessárias avaliações atuariais e não há possibilidade de
ganho ou perda atuarial. Nos termos do regulamento desse plano, o custeio é paritário, sendo a parcela
da Companhia equivalente àquela efetuada pelo colaborador, que varia de acordo com uma escala de
contribuição baseada em faixas salariais de 1% a 5% da remuneração dos colaboradores.
Em julho de 2012, a Companhia assinou o Termo Aditivo ao Contrato Coletivo de Plano de Previdência
Complementar aberta PGBL, no qual serão realizados aportes adicionais para Diretores Executivos que
sejam ou tenham sido Diretores Estatutários que tenham trabalhado por mais de 20 anos consecutivos
na Companhia, que faltam poucos anos para se aposentarem. Esses aportes têm como objetivo
contribuir para a continuidade dos serviços prestados por estes Diretores, visando que os mesmos
permaneçam e se aposentem na Companhia condicionada a não competição após a aposentadoria.
A adesão é optativa para o Diretor Elegível que aceitar as condições estabelecidas, sobretudo a
permanência de tais executivos na Companhia até a sua aposentadoria, e a não concorrência por parte
destes Diretores, durante o prazo de cinco anos contados do seu desligamento. Isto é: por esse prazo, os
Diretores elegíveis se obrigam a não concorrer, direta ou indiretamente, com a Localiza Fleet ou demais
empresas do grupo, nem contribuir para que terceiros o façam, seja no Brasil ou no exterior, abstendo-se
de, entre outras atividades: (i) prestar serviços como diretor, empregado, administrador, consultor, ou
(ii) financiar, apoiar tecnicamente, incentivar ou pôr à disposição meios técnicos.
Após o seu desligamento da Companhia e havendo respeitado as condições contratadas, o Diretor
Elegível que aderir receberá os valores a que terá direito em quatro parcelas anuais e consecutivas, sendo
a primeira realizada imediatamente após o seu desligamento. Adicionalmente, vale esclarecer que o
Diretor Elegível se declara ciente de que o descumprimento de qualquer obrigação ora estabelecida
ocasionará a imediata interrupção do crédito e liberação das parcelas restantes da Previdência
Complementar, bem como ensejará a imediata restituição de todas as parcelas da Previdência
Complementar já creditadas, liberadas, ou recebidas, devidamente reajustadas com base na variação do
IPCA, sem prejuízo de outras penalidades legais ou de responsabilidade civil indenizatória pelos danos
causados.
Em 31 de dezembro de 2015, as contribuições realizadas pela Companhia totalizaram R$889, sendo
alocadas à rubrica de “Custo”, “Despesas com vendas” e “Despesas gerais, administrativas e outras”, no
resultado.
Em função do ambiente competitivo e da fragilidade político-econômica do Brasil, a Companhia definiu
ações para contenção de custos e despesas, que incluem a suspensão da contribuição da Companhia ao
plano de previdência complementar de seus colaboradores a partir de 1º de janeiro de 2016 por tempo
indeterminado.
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Aprovações das demonstrações financeiras
Essas demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela
Diretoria em 3 de março de 2016.
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