
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 E 
SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
E 2020 E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 
MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 

DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 E SEMESTRE 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 Nota 2021 2020
Circulante.................................................................  20.253 19.405
 Disponibilidades ..................................................  333 80
 Aplicações interfi nanceiras de liquidez ......... 4 19.891 19.297
  Aplicações interfi nanceiras de liquidez.................  19.891 19.297
 Crédito Tributário ................................................. 8d 29 28
  Crédito tributário ...................................................  29 28
Realizável a longo prazo .......................................  458 758
 Outros créditos .....................................................  458 758
  Diversos ................................................................. 5 458 758

Total do ativo ...........................................................  20.711 20.163

 Nota 2º Semestre 2021 2020
Receitas da intermediação fi nanceira ....   597 845 532
 Resultado de operações com títulos 
  e valores mobiliários ..................................   597 845 532
Resultado bruto da 
 intermediação fi nanceira ........................   597 845 532
Outras despesas operacionais .................   (68) (289) (454)
 Outras despesas administrativas .................  10.a (161) (316) (399)
 Despesas tributárias .....................................   (54) (86) (68)
 Outras despesas operacionais......................  10.b (3) (42) (33)
 Outras receitas operacionais ........................   - 5 38
 Resultado não operacional ...........................  10.c 150 150 8
Resultado operacional ...............................   529 556 78
Resultado antes da 
 tributação sobre o lucro...........................   529 556 78
 Imposto de renda ..........................................  8.b (75) (80) -
 Contribuição social .......................................  8.b (77) (82) -
 Ativo fi scal diferido .......................................  8.c (3) 1 (584)
Lucro/Prejuízo líquido 
 do semestre/exercício .............................   374 395 (506)
Lucro líquido por ação 
 do capital social - R$ ................................   0,03 0,03 (0,07)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2º semestre 2021 2020

Prejuízo/lucro do semestre/exercício ................  374 395 (506)

Resultado Abrangente Total ..............................  374 395 (506)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Reserva de lucros
 Capital   Lucros/ 
 social Legal Outras Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ............................................  11.867 772 7.948 - 20.586
Prejuízo líquido do exercício ..............................................................  - - - (506) (506)
Destinação do lucro:
 Reserva legal ...................................................................................  - (26) - 26 -
 Reservas Especiais de Lucro............................................................  - - (480) 480 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 ............................................  11.867 746 7.468 - 20.080
Lucro líquido do exercício ..................................................................  - - - 395 395
Destinação do lucro:
 Reserva legal ...................................................................................  - 20 - (20) -
 Reservas Especiais de Lucro............................................................  - - 375 (375) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 ............................................  11.867 766 7.843 - 20.475
Saldos em 30 de junho de 2021 ....................................................  11.867 747 7.487 - 20.101
Lucro líquido do semestre ..................................................................  - - - 374 374
Destinação do lucro:
 Reserva legal ...................................................................................  - 19 - (19) -
 Reservas Especiais de Lucro............................................................  - - 355 (355) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 ............................................  11.867 766 7.842 - 20.475

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota 2021 2020
Circulante.................................................................  236 83
 Outras obrigações ................................................ 6 164 12
  Fiscais e previdenciárias .......................................  149 2
  Diversas .................................................................  15 10
 Provisões ...............................................................  72 71
  Provisões para contingências ................................  72 71
Patrimônio líquido .................................................. 9 20.475 20.080
 Capital:
  De domiciliados no País ........................................  11.867 11.867
 Reserva de lucros.....................................................  8.608 8.213
Total do passivo ......................................................  20.711 20.163

 2º Semestre 2021 2020

Lucro líquido do 

 semestre/exercício ajustado .............................  529 556 78

 Lucro líquido do período antes do imposto 

  de renda e contribuição social ..............................  529 556 78

Variação de ativos e obrigações .........................  144 291 (743)

 (Aumento)/Redução em outros créditos 

  e outros valores e bens .........................................  164 300 605

 Aumento/(Redução) em outras obrigações .............  13 38 (1.204)

 Imposto de renda e contribuição social pagos ........  (33) (47) (144)

Atividades operacionais - 

 Caixa líquido proveniente/(aplicado) ..............  673 847 (665)

 Alienação de imobilizado de arrendamento ............  - - 483

Atividades de investimentos - 

 Caixa líquido proveniente/(aplicado) ..............  - - 483

Aumento líquido de caixa 

 e equivalente de caixa ........................................  673 847 (182)

 Saldo de caixa e equivalentes 

  no início do semestre/exercício ............................  19.551 19.377 19.559

 Saldo de caixa e equivalentes 

  no fi nal do semestre/exercício ..............................  20.224 20.224 19.377

Aumento/Diminuição líquido 

 de caixa e equivalente de caixa .......................  673 847 (182)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
CNPJ nº 03.634.239/0001-01

Avenida Senador Roberto Simonsen, 304 - CEP: 09530-401 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - SP

Apresentação: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Honda Leasing S.A. submete à apreciação de V.Sas., 
o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras e as respectivas notas explicativas relativas ao semestre e 
exercício fi ndos em 31 de dezembro de 2021, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco 
Central do Brasil (BACEN) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
(COSIF), bem como o relatório dos auditores independentes.
Desempenho: No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 a Honda Leasing S.A. apresentou lucro de R$ 395 (prejuízo de 
R$ 506 em 31/12/2020), originado substancialmente pelas receitas em aplicações fi nanceiras apuradas no período.
Índice de Basiléia: O Índice de Basileia, foi apurado de forma consolidada, considerando as entidades fi nanceiras do 

Grupo, calculado em conformidade com a regulamentação do BACEN para cumprimento das regras prudenciais, conhecidas 
como Basileia III, foi de 28,77% (26,25% em 31 de dezembro de 2020, conforme legislação vigente).
Governança Corporativa: Conforme Estatuto Social da Honda Leasing S.A., a Assembleia geral decidirá sobre a destinação 
a ser dado ao lucro líquido do exercício, obedecidos os dispositivos gerais. A sociedade poderá distribuir lucros, a qualquer 
momento, nos termos da legislação em vigor, cujo valor poderá ser imputado, líquido do imposto de renda retido na fonte, ao 
valor de dividendos obrigatórios.
A Diretoria Executiva da Honda Leasing S.A. se reuniu e deliberou: Em 28 de abril de 2021, para aprovar o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras e as respectivas notas explicativas, referentes ao exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2020, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas 

a funcionar pelo BACEN.
Em 28 de abril de 2021, aprovar eleição dos membros da diretoria para um novo mandato, são eles: Sr. Marcos Zaven 
Fermanian, Sr. Rodrigo Noboru Gondo, Sr. Atsushi Fujimoto, Sr. Cristiano Yukio Morikio, Sr. Issao Mizoguchi e Sr. Tsukasa Ito.
Gerenciamento de Riscos: Para atendimento ao requerido nas Resoluções 4.327/14 e 4.557/17, ambas do CMN, além da 
Circular 3.467/09 (BACEN), a Honda Leasing dispõe de estrutura específi ca para a gestão integrada de riscos e de capital, 
sendo as atividades principalmente centradas na identifi cação, controle e mitigação dos riscos.

A Diretoria Executiva

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (Honda Leasing S.A., Honda Leasing, Leasing ou Instituição), é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Senador Roberto Simonsen, 304 - CEP: 09530-401 - Santo 
Antônio - São Caetano do Sul - SP. Autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), iniciou suas atividades em 
2000, tendo por objeto social a prática de operações permitidas nas disposições legais e regulamentares em vigor, inerentes 
as sociedades de arrendamento mercantil, bem como a participação em outras sociedades.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras da Honda Leasing foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, observando as diretrizes contábeis 
emanadas pela Lei nº 6.404/76, alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 em consonância com as diretrizes 
estabelecidas pelo BACEN, CMN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - 
COSIF e os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 
aprovados pelo BACEN: (CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, CPC 04 (R1) – Ativo Intangível, CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas, CPC 10 (R1) - Pagamento 
Baseado em Ações, CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi cação de Erro, CPC 24 - Evento 
Subsequente, CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, CPC 27 – Ativo Imobilizado.
A emissão das demonstrações fi nanceiras do semestre e exercício fi ndos em 31 de dezembro de 2021 foi aprovada pela 
Diretoria em 02 de março de 2022.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis são aplicadas de forma consistente em todos os períodos apresentados e de maneira uniforme.
a) Redução do valor recuperável de ativos não fi nanceiros (impairment)
É reconhecida uma perda por impairment se o valor de contabilização de um ativo excede seu valor recuperável. Perdas por 
impairment são reconhecidas no resultado do período.
b) Ativos circulante e realizável a longo prazo
Caixa e equivalente de caixa
São representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações interfi nanceiras de liquidez (Ligadas), cujos 
vencimentos das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresenta risco insignifi cante de 
mudança de valor justo, que são utilizados pela Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo.
Créditos tributários
Os créditos tributários são registrados pelo valor provável de realização, considerando o histórico de rentabilidade da 
entidade e expectativas de resultados futuros, e referem-se, principalmente, as diferenças temporárias no cálculo de 
imposto de renda e contribuição social. Os créditos tributários foram constituídos à alíquota-base de 15% do lucro tributável, 
acrescida de adicional de 10% sobre determinados limites para o imposto de renda, e à alíquota de 20% para CSLL, de 
acordo com a Medida Provisória 1.034/2021, convertida na Lei nº 14.183, em 14 de julho de 2021, que elevou a alíquota da 
CSLL do setor fi nanceiro, durante o período de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Com base na Resolução CMN 
4.818/2020 e a Resolução BCB nº 2/2020, os Créditos Tributários devem ser apresentados integralmente no longo prazo, para 
fi ns de balanço.
Ativos contingentes
A Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil não reconhece ativos contingentes, exceto quando há decisões judiciais 
favoráveis, transitadas em julgado e que não caiba mais recurso. A Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil não 
apresenta ativos contingentes reconhecidos em 31 de dezembro de 2021.
Outros ativos
São demonstrados pelos valores de custo de aquisição, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias (em base pro rata dia) auferidos e, quando aplicável, ajustados aos valores de mercado ou de realização.
c) Passivo circulante e exigível a longo prazo
Provisão para imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda e contribuição social é constituída sobre bases tributáveis às seguintes alíquotas:
• Imposto de renda - 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 no exercício.
• Contribuição social - 20% sobre o lucro tributável.
Passivos contingentes e obrigações legais
Os passivos contingentes são contabilizados com base em informações dos assessores jurídicos e no histórico de perda 
referente aos valores reivindicados em montante considerado sufi ciente para cobrir as perdas estimadas, para processos 
classifi cados com perda provável.
As obrigações legais cuja legalidade/constitucionalidade estejam eventualmente sendo discutidas judicialmente, são 
devidamente provisionadas.
Outros passivos
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias (em base “pro rata” dia) incorridas.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
 Dez/21 Dez/20
Disponibilidades
 Contas correntes bancárias ..........................................................................................  333 80
Aplicações interfi nanceiras de liquidez
 Ligadas ..........................................................................................................................  19.891 19.297
Total ................................................................................................................................  20.224 19.377

5. OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
 Dez/21 Dez/20
Devedores diversos – país (i) ..........................................................................................  404 689
Devedores por depósito em garantia..............................................................................  54 57
Imposto de renda a compensar.......................................................................................  - 12
Total ................................................................................................................................  458 758
(i) Depósitos recursais sobre processos judiciais em andamento, principalmente referentes a cobrança indevida de ISS em 

Municípios situados fora da sede do estabelecimento da Honda Leasing S.A.

6. OUTRAS OBRIGAÇÕES
 Dez/21 Dez/20
Fiscais e previdenciárias .................................................................................................  149 2
Provisão para passivos contingentes (nota 7) ................................................................  72 71
Credores diversos no país ...............................................................................................  8 3
Valores a pagar a sociedade ligada ................................................................................  7 7
Total ................................................................................................................................  236 83

7. PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES
A Leasing é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e outros assuntos, cujos riscos de perda foram 
classifi cados como provável por nossos assessores jurídicos, como segue:
 Dez/21 Dez/20
Provisão para contingências cíveis .................................................................................  21 20
Provisão para contingências tributárias .........................................................................  51 51
Total ................................................................................................................................  72 71
a. Movimentação dos processos
 Dezembro de 2020 Dezembro de 2021
 Saldo Adição à  Saldo
 inicial provisão Reversão fi nal
Provisão para contingências cíveis (i) ................................  20 1 - 21
Provisão para contingências tributárias (ii) .......................  51 - - 51
Saldos.................................................................................  71 1 - 72

 Dezembro de 2019 Dezembro de 2020
 Saldo Adição à  Saldo
 inicial provisão Reversão fi nal
Provisão para contingências cíveis (i) ................................  20 - - 20
Provisão para contingências tributárias (ii) .......................  55 - (4) 51
Saldos.................................................................................  75 - (4) 71
(i) Refere-se a ações judiciais movidas contra a Honda Leasing S.A. Arrendamento Mercantil que objetivam discutir produtos, 
serviços e relações contratuais. A maioria dos processos tem cunho indenizatório (dano moral e material) e revisão de 
contratos de arrendamento, sendo em sua maior parte do juizado especial cível e, portanto, limitadas a 40 salários mínimos.
(ii) Refere-se a processo tributário sobre IPVA.
Em 31 de dezembro de 2021 a Honda Leasing S.A possui processos tributários, cujos riscos de perdas foram classifi cados 
como possível no montante de R$ 795 (R$ 821 em 31 de dezembro de 2020).

8. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021, a Honda Leasing S.A. apresentou um lucro de R$ 395 (prejuízo de R$ 505 em 
31 de dezembro de 2020).
a. Cálculo dos encargos com imposto de renda e a contribuição social incidentes sobre as operações no 
exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
 2021 2020
 IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação ..............................................................  556 556 78 78
Adições temporárias:
Insufi ciência de depreciação.................................................................  - - 483 483
Cadin - IPVA ..........................................................................................  - - 39 39
Outros ....................................................................................................  40 40 253 253
Exclusões temporárias:
Depreciação de contratos atraso imobilizado ......................................  - - (868) (868)
Outros ....................................................................................................  (1) (1) (691) (691)
Lucro líquido acum. antes do IRPJ ........................................................  597 597 (706) (706)
Compensação prejuízo fi scal períodos anteriores ................................  (178) (178) - -
Valor-base para tributação ....................................................................  417 417 - -
Alíquota-base ........................................................................................  62 82 - -
Adicional 10% .......................................................................................  18 - - -
Despesa de IRPJ e CSLL correntes no exercício...................................  80 82 - -
b. Movimentação da conta de resultado de imposto de renda e contribuição social
 Dez/2021 Dez/2020
 IRPJ CSLL IRPJ CSLL
IRPJ e CSLL correntes devidos no exercício
Imposto de renda e contribuição social ................................................  80 82 - -
Realização de crédito tributário ............................................................  - - - -
Total de imposto de renda e contribuição social ..................................  80 82 - -
c. Movimentação da conta de resultado de IR/CSLL diferido
  Dez/2021 Dez/2020
Imposto de Renda Diferido* ...........................................................................................  1 (269)
Contribuição Social Diferido* .........................................................................................  - (315)
Despesas IR/CSLL diferido..............................................................................................  1 (584)
*Refl exo das deduções da base de créditos tributários demonstradas na nota explicativa 8e).
d. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social
 Dez/21 Dez/20
Adições temporárias:
 Provisão para contingências fi scais..............................................................................  51 51
 Provisão para contingências cíveis...............................................................................  21 20
Total das diferenças temporárias .............................................................................  72 71
Crédito tributário – Imposto de renda ............................................................................  18 18
Crédito tributário – CSLL.................................................................................................  11 10
Total Crédito Tributário ...............................................................................................  29 28
e. Natureza e origem dos créditos tributários
 Dezembro de 2020 Dezembro de 2021
 Saldo Inicial Realização Constituição Saldo Final
Natureza e origem dos créditos tributários
Ações Contrárias .............................................................  20 - 1 21
Contingência tributária – IPVA .......................................  51 - - 51
Total ................................................................................  71 - 1 72
 Saldo em    Saldo em
 31/12/2019 Baixas Constituição 31/12/2020
Natureza e origem dos créditos tributários
Ações Contrárias .............................................................  20 - - 20
Créditos baixados – Prejuízo*.........................................  686 (686) - -
Contingência tributária – IPVA .......................................  55 (4) - 51
Depreciação de contratos: Atraso – Imobilizado*..........  867 (867) - -
Saldos..............................................................................  1.628 (1.552) - 71
* Referem-se à baixa de 22 contratos para prejuízo, mantidos em conta de compensação e deduzidos em conformidade 

com o Art.9º da Lei 9.430/1996.
f. Realização dos créditos tributários ativados de imposto de renda e contribuição social em 31 de dezembro de 
2021.
 2022 2023 2024 2025 2026 Total
Imposto de renda
Adições temporárias:
Provisão para contingências fi scais .............................................  13 - - - - 13
Provisão para contingências cíveis ..............................................  5 - - - - 5
Total .............................................................................................  18 - - - - 18
 2022 2023 2024 2025 2026 Total
Contribuição social
Adições temporárias:
Provisão para contingências fi scais .............................................  8 - - - - 8
Provisão para contingências cíveis ..............................................  3 - - - - 3
Total .............................................................................................  11 - - - - 11
Total Créditos tributários dezembro/2021 ............................  29 - - - - 29
O valor presente deste crédito tributário é no montante de R$ 28 em 31 de dezembro de 2021, (R$ 29 em 31 de dezembro de 
2020), considerando a taxa SELIC de 9,25% ao ano. Os critérios e constituição e realização de créditos tributários estão assim 
apresentados:
• A constituição do crédito tributário foi efetuada com base nas adições temporárias no período corrente;
• A realização dos créditos tributários constituídos, existente em 31 de dezembro de 2021, foi estimada de acordo com a 

expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, sobre o desfecho das provisões são de: 100,00% no ano de 2022. 
Estas estimativas serão revisadas anualmente.

• Os créditos tributários são reconhecidos considerando a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, 
considerando as expectativas da administração quanto à realização dos referidos créditos, projeções orçamentárias da 
instituição e indicadores econômico-fi nanceiros.

• Para a apuração dos créditos sobre os valores de ações contrárias foi levado em consideração o prazo médio da ação 
perante a Justiça Comum que é de 5 anos, e do Juizado Especial Cível, que é de 3 anos, bem como as decisões que 
estão sendo proferidas atualmente.

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a. Capital Social
O capital social está representado por 7.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizadas 
por acionistas domiciliados no País, totalizando R$ 11.867.
b. Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício, limitado a até 20% do Capital Social (Circular nº 1.273 e Circular nº 
2.750, no artigo 3º §2º).
c. Reservas Especiais de Lucro
Conforme Estatuto Social da Honda Leasing S.A., a Assembleia geral decidirá sobre a destinação a ser dado ao lucro líquido 
do exercício, obedecidos os dispositivos gerais. A sociedade poderá distribuir lucros, a qualquer momento, nos termos da 
legislação em vigor, cujo valor poderá ser imputado, líquido do imposto de renda retido na fonte, ao valor de dividendos 
obrigatórios. No Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 não houve distribuição de dividendos.

10. CONTAS DE RESULTADO
a. Outras despesas administrativas
 2º Semestre 2021 2020
Serviços de terceiros.........................................................................  (19) (19) (49)
Despesa de processamento de dados ..............................................  (56) (116) (118)
Outras despesas administrativas......................................................  (2) (5) (30)
Serviços técnicos especializados......................................................  (27) (27) (31)
Despesa de publicação .....................................................................  (3) (43) (69)
Serviços sistema fi nanceiro ..............................................................  (54) (106) (102)
 (161) (316) (399)
b. Outras despesas operacionais
 2º Semestre 2021 2020
Provisão para contingências .............................................................  (1) (2) (1)
Indenização de ações contrárias.......................................................  (1) (1) -
Outras despesas operacionais ..........................................................  (1) (39) (32)
 (3) (42) (33)
c. Resultado não operacional
 2º Semestre 2021 2020
Recuperação contingências ..............................................................  141 141 -
Outras receitas não operacional .......................................................  9 9 8
Resultado não operacional..........................................................  150 150 8

11. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A controladora direta da empresa é a Honda South América Ltda., sendo a controladora fi nal a Honda Motors Co. com sede 
no Japão.
 Dez/21 Dez/20
 Ativo Receita Ativo Receita
 (Passivo) (Despesa) (Passivo) (Despesa)
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
Aluguel de móveis e equipamentos.......................................... (7) (83) (7) (82)
Banco Honda S.A.
Depósito interfi nanceiro de liquidez ......................................... 19.891 841 19.297 532

12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Em 31 de dezembro de 2021, a Honda Leasing não possuía saldos de instrumentos fi nanceiros derivativos.

13. OUTRAS INFORMAÇÕES
a. Gerenciamento de riscos
Para atendimento ao requerido nas Resoluções do CMN nº 3.380/06, 3.464/07, 4.090/12, 3.988/11 e 3.721/09 a Honda 
Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil dispõe de estrutura específi ca para gestão de riscos, as atividades são centradas no 
monitoramento e gestão dos riscos:
Gerenciamento de risco de crédito
O gerenciamento de risco de crédito tem a fi nalidade de mensurar, monitorar e controlar a possibilidade de ocorrência de 
perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações fi nanceiras nos termos 
pactuados, à desvalorização de contrato de crédito, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na 
renegociação e aos custos de recuperação.
A instituição utiliza modelos internos para calcular a probabilidade default de cada cliente, bem como, a parte total 
projetada.
Gerenciamento de risco de mercado e liquidez
O gerenciamento do risco de mercado objetiva mensurar, controlar e mitigar a exposição ao risco de mercado das carteiras 
de ativos e passivos fi nanceiros da instituição considerando o fl uxo fi nanceiro das operações vinculadas à taxa de juros e 
abrangendo inclusive o risco de liquidez.
Para o cálculo do risco de taxa de juros na carteira banking, a instituição utiliza o modelo EVE na abordagem de valor 
econômico.
Gestão de capital
A gestão de capital tem como objetivo mensurar, monitorar e mitigar a evolução dos negócios em consonância com a 
capacidade de gerar ou obter capital, propondo limites e alternativas de contingenciamento do nível de capital mínimo da 
instituição, garantido nível de capital adequado a expectativa de evolução dos negócios em ambientes distintos.
A Leasing utiliza principalmente testes de stress de carteira em condições econômicas adversas.
Risco operacional
A gestão de risco operacional segue a premissa de que o risco operacional deriva de eventos resultantes de processos 
internos, pessoas e sistemas inadequados, falhos ou eventos externos que ocasionem ou não a interrupção de negócios. 
Estes eventos, quando ocorrem, são registrados e a origem avaliada para correção e melhorias.
Risco socioambiental
A gestão de risco socioambiental é concebida sobre a premissa de que este é a possibilidade de ocorrência de perdas 
oriundas de danos socioambientais. Em seu gerenciamento deve ser considerado: sistemas, rotinas, procedimentos, novas 
modalidades de produtos ou serviços, ramo de atividade dos clientes, entre outros exemplos.
b. Limite operacional
Em 31 de dezembro de 2021, o Índice de Basileia, apurado de forma consolidada, considerando as entidades fi nanceiras do 
Grupo, calculado em conformidade com a regulamentação do BACEN para cumprimento das regras prudenciais, conhecidas 
como Basileia III, foi de 28,77% (26,25% em 31 de dezembro de 2020, conforme legislação vigente à época).
As descrições dessas estruturas estão evidenciadas no site da Honda Leasing e os relatórios detalhados dessas atividades 
estão disponíveis na sede da instituição.

14. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES
Desde o início de janeiro de 2020, o surto de COVID-19 tem impactado adversamente as atividades econômicas globais. Para 
o 1º semestre de 2022, é esperada uma retomada macroeconômica, assim como das condições de crédito. A Administração 
permanece monitorando os desenvolvimentos relacionados a este surto, bem como seus potenciais efeitos nos negócios.

15. RESULTADOS NÃO RECORRENTES
Atendendo às alterações exigidas pela Resolução BACEN nº 2/20, em 31 de dezembro de 2021, a Honda Leasing apresentou 
resultado não recorrente no valor líquido de R$ 141, referente a recuperação de contingência (em 31/12/2020 tivemos como 
resultado não recorrente, o valor líquido de R$ 686, devido a operação referente às baixas de 22 contratos para prejuízo).

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ELVIS FLAUSINO GONÇALVES 
T.C. CRC 1SP206096/O-8

Aos acionistas e diretores da 
Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (“Instituição”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e fi nanceira da Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
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 fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o relatório do auditor
A administração da Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso 

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações fi nanceiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da 
Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 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 infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 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 sufi ciente 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, falsifi cação, 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 efi cácia dos controles 
internos da Instituição.

• 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 signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação 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 Instituição a não mais se manter em continuidade operacional. 

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências 
signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 02 de março de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda. Rodrigo de Mattos Lia
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP252418/O-3
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