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Luizacred S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO  CNPJ nº 02.206.577/0001-80
Senhores Acionistas
Apresentamos as Demonstrações Contábeis da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, relativas aos exercícios de 01/01 a 31/12 de 2016 e de 2015, as quais seguem os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário Nacional (CMN). 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017 - A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 9) (Em Milhares de Reais)
  Reservas de Lucros 
   Capital Reservas Reserva Reserva Lucros

          Social de Capital          Legal Estatutária Acumulados        Total

SALDOS EM 01/07/2016 .................. 274.623 9.868 29.451 260.969 –.– 574.911

Lucro Líquido ......................................... –.– –.– –.– –.– 52.829 52.829
Dividendos Pagos ................................. –.– –.– –.– (12.000) –.– (12.000)
Destinações:
 Reservas .............................................. –.– –.– 2.641 27.688 (30.329) –.–
 Dividendos Pagos ............................ –.– –.– –.– –.– (22.500) (22.500)
SALDOS EM 31/12/2016 .................. 274.623 9.868 32.092 276.657 –.– 593.240

MUTAÇÕES DO PERÍODO ................ –.– –.– 2.641 15.688 –.– 18.329

SALDOS EM 01/01/2015 .................. 274.623 9.868 20.645 294.176 –.– 599.312

Lucro Líquido ......................................... –.– –.– –.– –.– 131.164 131.164
Destinações:
 Reservas .............................................. –.– –.– 6.558 93.455 (100.013) –.–
 Dividendos Pagos ............................ –.– –.– –.– (90.000) (31.151) (121.151)
SALDOS EM 31/12/2015 .................. 274.623 9.868 27.203 297.631 –.– 609.325

MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO ............. –.– –.– 6.558 3.455 –.– 10.013

SALDOS EM 01/01/2016 .................. 274.623 9.868 27.203 297.631 –.– 609.325

Lucro Líquido ......................................... –.– –.– –.– –.– 97.792 97.792
Dividendos Pagos ................................. –.– –.– –.– (62.377) –.– (62.377)
Destinações:
 Reservas .............................................. –.– –.– 4.890 41.402 (46.292) –.–
 Dividendos Pagos ............................ –.– –.– –.– –.– (51.500) (51.500)
SALDOS EM 31/12/2016 .................. 274.623 9.868 32.093 276.656 –.– 593.240

MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO ............. –.– –.– 4.890 (20.975) –.– (16.085)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS DE 01/01 A 31/12 DE 2016 E DE 2015 (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais)
ATIVO   NOTAS 31/12/2016 31/12/2015

CIRCULANTE ..................................................................................................................   4.203.911 4.105.026
 DISPONIBILIDADES ................................................................................................  3a 5.997 7.620
 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS 
  FINANCEIROS DERIVATIVOS ..........................................................................  3c e 4 12.039 17.416
  Carteira Própria ......................................................................................................   10.827 16.910
  Vinculados a Prestação de Garantias..............................................................   1.212 506
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ....................................................................................  3d, 3e e 5 944.653 1.388.483
  Operações de Crédito ..........................................................................................   1.359.650 1.925.057
  (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) ..........  5b (414.997) (536.574)
 OUTROS CRÉDITOS .................................................................................................   3.241.087 2.691.493
  Rendas a Receber ..................................................................................................   575 768
  Operações com Característica de Concessão de Crédito .......................  3d e 5 3.069.262 2.459.023
  (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ......................  3e e 5b (25.398) (20.787)
  Diversos ....................................................................................................................  7a 196.648 252.489
 OUTROS VALORES E BENS - Despesas Antecipadas ...............................   135 14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..............................................................................   134.705 107.376
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ....................................................................................  3d, 3e e 5 29.973 31.792
  Operações de Crédito ..........................................................................................   61.106 53.153
  (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) ..........  5b (31.133) (21.361)
 OUTROS CRÉDITOS .................................................................................................   104.732 75.584
  Operações com Característica de Concessão de Crédito .......................  3d e 5 36.570 3.837
  (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ......................  3e e 5b (252) (26)
  Diversos ....................................................................................................................  7a 68.414 71.773
PERMANENTE ................................................................................................................   151.886 163.882
 IMOBILIZADO DE USO ..........................................................................................  3f 907 1.271
  Outras Imobilizações de Uso .............................................................................   8.585 8.531
  (Depreciações Acumuladas) ..............................................................................   (7.678) (7.260)
 INTANGÍVEL ...............................................................................................................  3g 150.979 162.611
  Outros Ativos Intangíveis ...................................................................................  7b 215.015 215.549
  (Amortização Acumulada) .................................................................................   (64.036) (52.938)
TOTAL DO ATIVO ..........................................................................................................   4.490.502 4.376.284

PASSIVO    NOTAS  31/12/2016 31/12/2015

CIRCULANTE ..................................................................................................................   3.777.954 3.664.461

 DEPÓSITOS - Depósitos Interfinanceiros ....................................................  3b e 10a 1.800.481 1.943.288

 OUTRAS OBRIGAÇÕES ..........................................................................................   1.977.473 1.721.173

  Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ............................   764 1.013

  Sociais e Estatutárias ............................................................................................   1.390 4.302

  Fiscais e Previdenciárias ......................................................................................  3i, 3j e 8c 16.668 8.608

  Operações com Cartões de Crédito ................................................................  3d 1.159.950 930.531

  Diversas .....................................................................................................................  7c 798.701 776.719

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................   79.064 60.498

  Fiscais e Previdenciárias ......................................................................................  3i, 3j e 8c 53.481 48.161

  Diversas .....................................................................................................................  7c 25.583 12.337

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..........................................................  3k 40.244 42.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..............................................................................................  9 593.240 609.325

 Capital Social ...............................................................................................................   274.623 274.623

 Reservas de Capital ...................................................................................................   9.868 9.868

 Reservas de Lucros ....................................................................................................   308.749 324.834

TOTAL DO PASSIVO ....................................................................................................   4.490.502 4.376.284

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)

    
     2º Semestre 01/01 a 01/01 a
    NOTAS                        2016 31/12/2016 31/12/2015

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA .............   635.761 1.287.018 1.462.216
 Operações de Crédito ...........................................................  3d 635.388 1.286.170 1.462.616
 Resultado de Operações com Títulos e Valores 
  Mobiliários ............................................................................   373 848 (400)
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA............   (399.026) (847.519) (993.251)
 Operações de Captação no Mercado ..............................   (114.023) (234.270) (269.506)
 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.........  3e e 5 (285.003) (613.249) (723.745)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 
 FINANCEIRA ............................................................................   236.735 439.499 468.965
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS .......   (138.222) (257.367) (287.885)
 Receitas de Prestação de Serviços ...................................  3d e 7d 205.847 382.561 371.487
 Despesas de Pessoal ..............................................................   (2.299) (4.267) (6.533)
 Outras Despesas Administrativas .....................................  7e (171.692) (349.166) (416.707)
 Despesas Tributárias ..............................................................  3j e 8a II (39.973) (79.171) (83.680)
 Outras Receitas Operacionais ............................................  7f 13.089 35.498 32.283
 Outras Despesas Operacionais ..........................................  7g (143.194) (242.822) (184.735)
RESULTADO OPERACIONAL ................................................   98.513 182.132 181.080
RESULTADO NÃO OPERACIONAL ......................................   (325) (606) (454)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE 
 O LUCRO ...................................................................................   98.188 181.526 180.626
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ........  3j e 8a I (45.359) (83.734) (49.462)
 Devidos sobre Operações do Período ............................   (21.351) (21.351) (62.505)
 Referentes a Diferenças Temporárias ..............................   (24.008) (62.383) 13.043
LUCRO LÍQUIDO ........................................................................   52.829 97.792 131.164

Nº AÇÕES ......................................................................................  9a  977.616 977.616
LUCRO POR AÇÃO - R$ ...........................................................    100,03 134,17

     2º Semestre 01/01 a 01/01 a
                            2016 31/12/2016 31/12/2015

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO ............................................................................ 367.829 785.475 854.320
 Lucro Líquido ........................................................................................................ 52.829 97.792 131.164
 Ajustes ao Lucro Líquido: ................................................................................. 315.000 687.683 723.156
  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .................................. 285.003 613.249 723.745
  Depreciações e Amortizações ..................................................................... 5.989 12.051 12.454
  Tributos Diferidos............................................................................................. 24.008 62.383 (13.043)
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES ....................................................... (329.445) (670.697) (731.417)
  (Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários 
   e Instrumentos Financeiros Derivativos .............................................. (621) 5.377 (6.695)
  (Aumento) Redução em Operações de Crédito e Operações 
   com Característica de Concessão de Crédito..................................... (714.678) (805.736) (463.113)
  (Aumento) Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens  (19.419) (3.111) (19.506)
  (Redução) Aumento em Depósitos ........................................................... 20.615 (142.806) (251.940)
  (Redução) Aumento em Operações com Cartões de Crédito .......... 248.615 229.419 (649.392)
  (Redução) Aumento em Outras Obrigações .......................................... 142.518 58.675 803.056
  Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social .................. (6.475) (12.515) (143.827)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES 
 OPERACIONAIS .................................................................................................. 38.384 114.778 122.903
  Aquisição de Imobilizado de Uso ............................................................... (11) (54) (164)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES 
 DE INVESTIMENTO ........................................................................................... (11) (54) (164)
  Dividendos Pagos ............................................................................................ (36.970) (116.347) (123.332)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES 
 DE FINANCIAMENTO ....................................................................................... (36.970) (116.347) (123.332)
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (Nota 3a) .......................................................................................... 1.403 (1.623) (593)
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período/Exercício ........ 4.594 7.620 8.214
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período/Exercício ..........             5.997             5.997             7.620
   Disponibilidades .......................................................................................... 5.997 5.997 7.620

NOTA 1  - CONTEXTO OPERACIONAL

A Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (LUIZACRED) é uma sociedade anônima 
de capital fechado, que tem por objetivo a realização de financiamento para aquisição de bens e serviços e para 
capital de giro, podendo praticar todas as atividades legalmente admitidas e não vedadas para as sociedades 
de crédito, financiamento e investimento, bem como a emissão, administração e comercialização de cartões de 
crédito, podendo ainda praticar as atividades a estas afins e os demais procedimentos necessários para a sua 
colocação no mercado, na forma da legislação em vigor.
As operações da LUIZACRED são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam 
integradamente no mercado financeiro, lideradas pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Os benefícios dos serviços 
prestados entre essas instituições e os custos correspondentes são absorvidos segundo praticabilidade e 
razoabilidade de lhes serem atribuídos.
As Demonstrações Contábeis elaboradas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 foram 
aprovadas pela Diretoria em 14 de fevereiro de 2017.
NOTA 2  - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da LUIZACRED foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, 
em consonância, quando aplicável, com os normativos do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), que incluem práticas e estimativas contábeis no que se refere à constituição de 
provisões.
Em função do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e 
interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às 
instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN, naquilo que não confrontar com as normas 
por ele já emitidas anteriormente. Os pronunciamentos contábeis já aprovados, por meio das Resoluções do 
CMN, foram aplicados integralmente na elaboração destas Demonstrações Contábeis.
Conforme determina o parágrafo único do artigo 7º da Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN, os títulos 
e valores mobiliários classificados como títulos para negociação (Nota 4a) são apresentados no Balanço 
Patrimonial, no Ativo Circulante, independentemente de suas datas de vencimentos.
NOTA 3  - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - A LUIZACRED define como caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades 
que compreendem o caixa e contas correntes em bancos (considerados na rubrica de Disponibilidades), 
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros e Aplicações em Operações Compromissadas - Posição Bancada com 
prazo original igual ou inferior a 90 dias.
b) Depósitos Remunerados e Demais Operações Ativas e Passivas - As operações com cláusula de 
atualização monetária/cambial e as operações com encargos prefixados estão registradas a valor presente, 
líquidas dos custos de transação incorridos, calculadas pro rata die com base na taxa efetiva das operações.
c) Títulos e Valores Mobiliários - Registrados pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de 
juros efetiva e apresentados no Balanço Patrimonial conforme a Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN. São 
classificados na seguinte categoria:

- Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e 
frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do exercício.

 
- Registradas a valor presente, calculadas pro rata die com base na variação do indexador e na taxa de juros 
pactuados, sendo atualizadas accrual até o 60º dia de atraso, observada a expectativa do recebimento. Após 
o 60º dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das prestações. Em Outros 
Créditos - Operações com Característica de Concessão de Crédito, estão incluídos os valores a receber, 
decorrentes de compras efetuadas pelos titulares de cartões de crédito. Os recursos correspondentes a esses 
valores estão registrados em Outras Obrigações - Operações com Cartões de Crédito. As receitas decorrentes 
da recuperação de operações levadas anteriormente a prejuízo (write-offs) estão classificadas na linha de 
Receitas da Intermediação Financeira - Operações de Crédito e as tarifas na contratação dessas operações são 
classificadas em Receitas de Prestação de Serviços.

- Constituída com base na análise dos riscos de realização 
dos créditos, em montante considerado suficiente para cobertura de eventuais perdas atendidas as normas 
estabelecidas pela Resolução nº 2.682, de 21/12/1999, do CMN, dentre as quais se destacam:

em função da análise periódica da qualidade do cliente e dos setores de atividade e não apenas quando da 
ocorrência de inadimplência;

terem vencido.

f) Imobilizado de Uso - Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação acumulada. 
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades 
da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações que transfiram 
à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. As depreciações são calculadas pelo método linear, 
sobre o custo corrigido e às seguintes taxas anuais: 10% para móveis, máquinas e equipamentos de uso e 20% 
para sistemas de processamentos de dados.
g) Intangível - Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, de acordo com a Resolução nº 3.642, de 26/11/2008, 
do CMN. Está composto por direitos de exploração de carteiras, amortizados de acordo com os prazos dos 
contratos e softwares, amortizados linearmente em cinco anos.

 - Perdas por reduções ao valor recuperável são reconhecidas 
pelo montante no qual o valor contábil do ativo (ou grupo de ativos) excede seu valor recuperável e são 
contabilizadas na Demonstração do Resultado. Este procedimento é realizado semestralmente.
Nos exercícios findos em 31/12/2016 e 31/12/2015 não houve indicação de redução ao valor recuperável de 
ativos.
i) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias - São avaliados, 
reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas pelo CMN e Carta Circular nº 3.429, 
de 11/02/2010, do BACEN.
I - Ativos e Passivos Contingentes
Referem-se a direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de 
eventos futuros.

 - Não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências que assegurem 
elevado grau de confiabilidade de realização, usualmente representado pelo trânsito em julgado da ação e pela 
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível;

 - Decorrem basicamente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso 
normal dos negócios, movidos por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos, em ações cíveis, trabalhistas, 
de natureza fiscal e previdenciária e outros riscos. Essas contingências, coerentes com práticas conservadoras 
adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que recursos financeiros 
sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com suficiente 
segurança. As contingências são classificadas como prováveis, para as quais são constituídas provisões; 
possíveis, que somente são divulgadas sem que sejam provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e 
divulgação. Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a 
sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.
Os Depósitos Judiciais em Garantia correspondentes são atualizados de acordo com a regulamentação vigente.
Contingências garantidas por cláusulas de indenização em processos de privatização e outros e com liquidez 
são reconhecidas quando da notificação judicial, sendo reconhecidos simultaneamente os valores a receber, 
não gerando efeito no resultado.
II - Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias
Representadas por exigíveis relativos às obrigações tributárias, cuja legalidade ou constitucionalidade é objeto 
de contestação judicial, constituídas pelo valor integral em discussão.
Os Exigíveis e os Depósitos Judiciais correspondentes são atualizados de acordo com a regulamentação vigente.
j) Tributos - Calculados às alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das respectivas bases de 
cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo.

Imposto de Renda ............................. 15,00% Contribuição Social (*) ....  20,00% COFINS ..............  4,00%
Adicional de Imposto de Renda ... 10,00% PIS ...........................................  0,65% ISS ........................  Até 5,00%

(*) Em 06 de outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida Provisória nº 675, que elevou a 
alíquota da Contribuição Social de 15,00% para 20,00% até 31 de dezembro de 2018 para instituições financeiras, 
seguradoras e administradoras de cartão de crédito. Para as demais empresas a alíquota continua 9,00%. 
k) Resultados de Exercícios Futuros - Referem-se basicamente às rendas recebidas antes do cumprimento do 
prazo da obrigação que lhes deu origem, sobre as quais não haja quaisquer perspectivas de exigibilidade e cuja 
apropriação, como renda efetiva, dependa apenas da fluência do prazo.

NOTA 4  - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (ATIVOS  
E PASSIVOS)

- A carteira é composta por Cotas de Fundos de Curto Prazo com valor de custo e 
mercado no montante de R$ 12.039 (R$ 17.416 em 31/12/2015).
b) Instrumentos Financeiros Derivativos - Em 31/12/2016 e 31/12/2015 não existiam posições em aberto no 
mercado de derivativos.

    01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

Saldo Inicial ..........................................................................................................................  (578.748) (519.727)
 Constituição Líquida do Período ................................................................................  (613.249) (723.745)
 Write-Off...............................................................................................................................  720.217 664.724
Saldo Final (Nota 3e) ........................................................................................................  (471.780) (578.748)

Em 31/12/2016 o saldo da provisão em relação à carteira de crédito equivale a 10,42% (13,03% em 31/12/2015).

I - No período foram recuperados créditos baixados (write-offs) contra a Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa no valor de R$ 94.596 (R$ 110.977 de 01/01 a 31/12/2015), que se encontram registrados em Receitas 
da Intermediação Financeira - Operações de Crédito.
II - Em 31/12/2016, o saldo de créditos renegociados totaliza R$ 206.788 (R$ 409.439 em 31/12/2015), sendo a 
respectiva Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa R$ 102.857 (R$ 163.010 em 31/12/2015).
NOTA 6  - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES, OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

A execução das atividades normais da LUIZACRED acarreta em contingências que podem ser classificadas 
conforme segue:
a) Ativos Contingentes: não existem ativos contingentes contabilizados.
b) Provisões e Contingências: os critérios de quantificação das contingências são adequados às características 
específicas das carteiras cíveis, trabalhistas e fiscais, bem como outros riscos, levando-se em consideração a 
opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a semelhança com processos anteriores, bem como a 
jurisprudência dominante.
- Ações Cíveis
As contingências decorrem, geralmente, de pleitos relacionados à revisão de contratos e de ações de 
indenização por danos materiais e morais, sendo os processos classificados da seguinte forma:
Processos Massificados: são relativos às ações consideradas semelhantes e cujo valor individual não seja 
relevante. A apuração da contingência é realizada mensalmente, sendo objeto de provisão contábil o valor 
esperado da perda, realizada por meio de aplicação de parâmetro estatístico, tendo em conta a natureza da 
ação e as características do juízo em que tramitam (Juizado Especial Cível ou Justiça Comum). As contingências 
e provisões são ajustadas ao valor do depósito em garantia de execução quando este é realizado.
Processos Individualizados: são relativos às ações com características peculiares ou de valor relevante.  
A apuração é realizada periodicamente, a partir da determinação do valor do pedido. A probabilidade de perda 
é estimada conforme as particularidades da ação. Os valores considerados de perda provável são objeto de 
provisão contábil.
Não existem ações cíveis categorizadas como perda possível.
- Ações Trabalhistas
As contingências decorrem de ações em que se discutem pretensos direitos trabalhistas específicos à categoria 
profissional, tais como: horas extras, equiparação salarial, reintegração, adicional de transferência, complemento 
de aposentadoria, entre outros. Esses processos possuem a seguinte classificação:
Processos Massificados: referem-se às ações consideradas semelhantes e cujo valor individual não seja 
relevante. O valor esperado da perda é apurado e provisionado mensalmente, conforme modelo estatístico, que 
precifica as ações e é reavaliado considerando as decisões judiciais proferidas. As contingências são ajustadas 
ao valor do depósito em garantia de execução quando este é realizado.
Processos Individualizados: referem-se às ações com características peculiares ou de valor relevante.  
A apuração é realizada periodicamente, a partir da determinação do valor do pedido. A probabilidade de perda 
é estimada conforme as características de fato e de direito relativas àquela ação. Os valores considerados de 
perda provável são objeto de provisão contábil.
Não existem ações trabalhistas categorizadas como perda possível.

Abaixo está demonstrada a movimentação das provisões e os saldos dos respectivos depósitos em garantia 
de recursos:
     01/01 a

  01/01 a 31/12/2016  31/12/2015

     Cíveis Trabalhistas Outros (*)   Total                Total

Saldo Inicial ............................................................... 15.661 1.703 –.– 17.364 10.643

(-) Contingências Garantidas por Cláusula 
 de Indenização ....................................................... –.– (8) –.– (8) –.–
Saldo Inicial ............................................................... 15.661 1.695 –.– 17.356 10.643

Atualização/Encargos .............................................. 868 180 –.– 1.048 1.140
Movimentação do Período Refletida 
 no Resultado ...........................................................   43.058             (238)             –.–   42.820    24.635
 Constituição ............................................................ 49.897 (58) –.– 49.839 30.153
 Reversão ................................................................... (6.839) (180) –.– (7.019) (5.518)
Pagamento .................................................................. (26.232) (180) –.– (26.412) (19.062)
Subtotal ....................................................................... 33.355 1.457 –.– 34.812 17.356

(+) Contingências Garantidas por Cláusula 
 de Indenização ....................................................... –.– 42 –.– 42 8
Saldo Final (Nota 7c) .............................................. 33.355 1.499 –.– 34.854 17.364

Depósitos em Garantia de Recursos - 

 31/12/2016 (Nota 7a) ........................................ 3.454 61 –.– 3.515

Depósitos em Garantia de Recursos - 

 31/12/2015 (Nota 7a) ........................................ 3.887 221 –.– 4.108

(*) Refere-se à pagamento de INSS e FGTS sobre as bolsas de estudos.
III - Ações Fiscais e Previdenciárias
A LUIZACRED classifica como obrigação legal, as ações judiciais ingressadas para discutir a legalidade e 
inconstitucionalidade da legislação em vigor, sendo objeto de provisão contábil independentemente da 
probabilidade de perda. 
As contingências tributárias correspondem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões fiscais 
administrativas ou judiciais, objeto de lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando aplicável, multa e 
encargos. Constituem provisão sempre que a perda for classificada como provável.
Abaixo está demonstrada a movimentação das provisões e dos respectivos depósitos em garantia das Ações 
Fiscais e Previdenciárias:
    01/01 a

  01/01 a 31/12/2016  31/12/2015

Provisões   Contingência   Total      Total 

Saldo Inicial .............................................  46.579 210 46.789 42.330

Atualização/Encargos .......................................  4.702 –.– 4.702 4.343
Movimentação do Período Refletida 
 no Resultado ....................................................  626 14 640 116
Saldo Final (Notas 7c e 8c) ...........................  51.907 224 52.131 46.789

Saldo Final - 31/12/2015 ...............................  46.579 210 46.789

(*) Representada basicamente por CSLL - Isonomia: Enquanto a Lei aumentou a alíquota de CSLL das empresas 
financeiras e seguradoras para 15%, discutimos a ausência de respaldo constitucional e, por isonomia, defendemos 
a incidência à alíquota normal de 9%. O saldo do depósito em garantia correspondente totaliza R$ 51.136.

NOTA 5  - OPERAÇÕES DE CRÉDITO E OUTROS CRÉDITOS

A carteira é composta por Operações de Crédito R$ 1.420.756 (R$ 1.978.210 em 31/12/2015) e Outros Créditos - Operações com Característica de Concessão de Crédito R$ 3.105.832 (R$ 2.462.860 em 31/12/2015).
  31/12/2016  31/12/2015   

        AA A B C D E F G H Total  Total

  Operações em Curso Anormal (1) 
Parcelas Vincendas ............................................  –.– –.– 350 1.981 2.008 2.228 2.326 3.105 24.129 36.127 32.175
01 a 60 ......................................................................  –.– –.– 93 393 273 272 264 278 3.012 4.585 5.182
61 a 90 ......................................................................  –.– –.– 29 170 129 134 130 149 1.424 2.165 2.297
91 a 180 ....................................................................  –.– –.– 62 406 336 330 345 410 3.646 5.535 5.723
181 a 365 .................................................................  –.– –.– 75 501 511 503 564 757 5.909 8.820 8.327
Acima de 365 .........................................................  –.– –.– 91 511 759 989 1.023 1.511 10.138 15.022 10.646
Parcelas Vencidas ...............................................  –.– –.– 32.448 38.790 48.119 45.804 42.586 42.139 290.494 540.380 682.663
01 a 60 ......................................................................  –.– –.– 32.448 38.790 1.374 929 789 752 5.185 80.267 73.131
61 a 90 ......................................................................  –.– –.– –.– –.– 46.745 937 537 392 3.198 51.809 64.526
91 a 180 ....................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 43.938 41.260 40.995 10.438 136.631 196.194
181 a 365 .................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– 271.576 271.576 348.806
Acima de 365 .........................................................  –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– 97 97 6
Subtotal ..................................................................  –.– –.– 32.798 40.771 50.127 48.032 44.912 45.244 314.623 576.507 714.838

  Operações em Curso Normal 
Parcelas Vincendas ............................................  5 3.669.729 79.608 72.443 18.849 14.287 13.972 16.318 35.099 3.920.310 3.698.751
01 a 60 ......................................................................  3 1.951.771 40.293 31.284 6.234 3.667 3.200 3.017 12.153 2.051.622 2.019.151
61 a 90 ......................................................................  1 450.197 9.405 7.480 1.600 1.003 893 811 2.610 474.000 497.607
91 a 180 ....................................................................  1 745.963 16.564 14.210 3.284 2.302 2.094 2.102 4.879 791.399 731.040
181 a 365 .................................................................  –.– 479.147 10.403 12.319 3.628 3.046 3.060 3.606 5.427 520.636 404.608
Acima de 365 .........................................................  –.– 42.651 2.943 7.150 4.103 4.269 4.725 6.782 10.030 82.653 46.345
Parcelas Vencidas até 14 dias .......................  –.– 27.762 119 499 221 198 170 214 588 29.771 27.481

Subtotal ..................................................................  5 3.697.491 79.727 72.942 19.070 14.485 14.142 16.532 35.687 3.950.081 3.726.232

Total Geral - 31/12/2016 (2)...........................  5 3.697.491 112.525 113.713 69.197 62.517 59.054 61.776 350.310 4.526.588 4.441.070
 .................  –.– (18.488) (1.125) (3.411) (6.920) (18.755) (29.527) (43.244) (350.310) (471.780) (578.748)

Total Geral - 31/12/2015 .................................  –.– 3.465.428 122.231 86.258 89.753 90.169 85.705 75.978 425.548 4.441.070
 .................  –.– (17.327) (1.222) (2.588) (8.975) (27.051) (42.853) (53.184) (425.548) (578.748)

(1) Para as operações que apresentem parcelas vencidas há mais de 14 dias.
(2) A composição da carteira por setor de atividade está representada integralmente por operações com Pessoas Físicas.

    01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

     
Depósitos em Garantia                    Legal                   Legal

Saldo Inicial ..............................................................................................................................  46.477 42.134
Apropriação de Rendas ..........................................................................................................  4.659 4.343
Saldo Final (Nota 7a) ............................................................................................................  51.136 46.477

 - Não são provisionados os valores envolvidos em ações  
fiscais e previdenciárias de perda possível. Os valores envolvidos nas principais Ações Fiscais e Previdenciárias 
de perda possível, cujo risco total estimado é de R$ 16.611, estão descritas a seguir:

 
aos acionistas com base na taxa de juros TJLP aplicada sobre o patrimônio líquido do ano e de anos anteriores;

negativa da CSLL, que pode reduzir a base de cálculo dos referidos tributos;

a liquidez e a certeza do crédito compensado.
A LUIZACRED, com base em pareceres de seus assessores legais, não está envolvida em quaisquer outros 
processos administrativos ou judiciais, que possam afetar significativamente os resultados de suas operações.
NOTA 7  - DETALHAMENTO DE CONTAS

a) Outros Créditos - Diversos  31/12/2016 31/12/2015

Créditos Tributários (Nota 8b) .............................................................................................. 134.243 196.613
Depósitos em Garantia (Nota 6b) ....................................................................................... 54.651 50.585
Liquidações em Processamento ......................................................................................... 25.674 22.944
Valores a Receber por Pagamentos On-Line ................................................................... 21.629 22.755
Impostos e Contribuições a Compensar .......................................................................... 5.024 6.489
Outros ........................................................................................................................................... 23.841 24.876
Total .............................................................................................................................................. 265.062 324.262

b) Outros Ativos Intangíveis  31/12/2016 31/12/2015

Associação - Lojas Maia(1) ..................................................................................................... 160.000 160.000
Associação - Lojas New-Utd.(2) ........................................................................................... 48.000 48.000
Associação - Outras ................................................................................................................. 6.935 7.469
Software ....................................................................................................................................... 80 80
Total .............................................................................................................................................. 215.015 215.549

(1) Valor pago para a extensão da parceria junto ao Magazine Luiza para as Lojas Maia, firmada em 29/12/2010  
com prazo de amortização de 19 anos. A amortização acumulada é de R$ (50.526) (R$ (42.105) em 31/12/2015).
(2) Valor pago ao Magazine Luiza em 28/12/2011 pela exclusividade da exploração das Lojas New-Utd. Utilidades 
Domésticas S.A. que operava sob a marca de Baú da Felicidade. O prazo de amortização é de 18 anos e a 
amortização acumulada é de R$ (13.444) (R$ (10.778) em 31/12/2015).
c) Outras Obrigações - Diversas  31/12/2016 31/12/2015

Valores a Pagar a Sociedades Ligadas (Nota 10a)(1).................................................... 736.707 683.248
Liquidações em Processamento ......................................................................................... 25.948 35.664
Provisão para Passivos Contingentes Trabalhista e Cívil (Nota 6b) ........................ 34.854 17.364
Direito de Exclusividade - Cardif(2) .................................................................................... –.– 15.000
Outras ........................................................................................................................................... 26.775 37.780
Total .............................................................................................................................................. 824.284 789.056

(1) Refere-se a valores a pagar para a Redecard. Até setembro de 2015, esse saldo estava reconhecido na rubrica 
Outras Obrigações - Operações com Cartões de Crédito.
(2) Refere-se a direito de exclusividade na venda de produtos de seguro, cujas metas de desempenho não foram cumpridas 
pelo Magazine Luiza. Como o contrato era valido até dezembro de 2015, em março de 2016 o saldo foi liquidado.

  01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

Cartões de Crédito - Relacionamento com Estabelecimentos................................. 219.809 200.102
Anuidades ................................................................................................................................... 114.908 124.609
Comissões de Seguros ............................................................................................................ 47.844 46.776
Total .............................................................................................................................................. 382.561 371.487

e) Outras Despesas Administrativas  01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

Convênio de Rateio de Custos Comuns (Nota 10a) ..................................................... (94.686) (91.892)
Serviços de Terceiros ............................................................................................................... (81.902) (110.254)
Rateio de Custos Magazine Luiza ....................................................................................... (67.641) (109.036)
Processamento de Dados e Telecomunicações ............................................................. (61.885) (59.163)
Despesas com Serviços do Sistema Financeiro ............................................................. (19.706) (19.798)
Outras ........................................................................................................................................... (23.346) (26.564)
Total .............................................................................................................................................. (349.166) (416.707)

f) Outras Receitas Operacionais - Totalizam R$ 35.498 (R$ 32.283 de 01/01 a 31/12/2015) e estão compostas 
basicamente por Comissionamento de Operações de Crédito Pessoal (Nota 10a).
g) Outras Despesas Operacionais  01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

Comissões (*) ...........................................................................................................................  (130.678) (134.115)
Provisão para Contingências ..............................................................................................  (43.230) (23.326)
Outras .........................................................................................................................................  (68.914) (27.294)
Total ............................................................................................................................................  (242.822) (184.735)

(*) Contempla as despesas com correspondentes bancários e reembolso de despesas administrativas  
do Magazine Luiza.
NOTA 8  - TRIBUTOS

    01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

 ..........................  181.526 180.626
 Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às Alíquotas 
  Vigentes (Nota 3j) .............................................................................................................  (81.687) (75.267)
Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e 

 Outras Despesas Indedutíveis Líquidas de Receitas não Tributáveis (*) ...........  (2.047) 25.805
 ....  (83.734) (49.462)

(*) Considerando os efeitos temporários trazidos pela Lei nº 13.169/15, que elevou a alíquota da contribuição social 
para 20% até 31 de Dezembro de 2018, os créditos tributários foram contabilizados com base na expectativa de sua 
realização. O efeito no resultado foi de 24.487 em 31/12/2015.
II - Despesas Tributárias - Totalizam R$ (79.171) (R$ (83.680) de 01/01 a 31/12/2015) e estão compostas 
basicamente por COFINS R$ (56.494) (R$ (60.893) de 01/01 a 31/12/2015), ISS R$ (13.493) (R$ (12.658)  
de 01/01 a 31/12/2015) e PIS R$ (9.180) (R$ (9.895) de 01/01 a 31/12/2015).
b) Tributos Diferidos
I - O saldo de Créditos Tributários e sua movimentação, estão representados por:
   
  31/12/2015   31/12/2016

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.... 172.212 (172.212) 109.217 109.217
Provisão para Passivos Contingentes ......................... 7.906 (7.189) 13.471 14.188
Outras Provisões Indedutíveis ...................................... 16.495 (10.972) 5.315 10.838
Total ....................................................................................... 196.613 (190.373) 128.003 134.243

II - A estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários existentes em 31/12/2016, de acordo 
com a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, com base no histórico de rentabilidade e em estudo 
técnico de viabilidade, são:
  Diferenças Temporárias     %

 2017 106.914 79%
 2018 7.913 6%
 2019 16.955 13%
 2020 963 1%
 2021 1.006 1%
 acima de 2021 492 0%
 Total 134.243 100%

 Valor Presente(*) 127.239
(*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários.
As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconômicas, taxas 
de câmbio, taxas de juros, volume de operações financeiras e tarifas de serviços, entre outros, que podem 
apresentar variações em relação aos dados e valores reais.
O lucro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda e contribuição 
social em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis e a legislação fiscal pertinente, além 
de aspectos societários. Portanto, recomendamos que a evolução da realização dos créditos tributários 
decorrentes das diferenças temporárias não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.
III - Em 31/12/2016 e 31/12/2015, não existiam créditos tributários não contabilizados.
c) Obrigações Fiscais e Previdenciárias - O saldo das Obrigações Fiscais e Previdenciárias está representado por:
    31/12/2016 31/12/2015

Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias (Nota 6b) ...............................................  51.907 46.579
Impostos e Contribuições sobre Lucros a Pagar .............................................................  10.925 2.102
Impostos e Contribuições a Recolher/Pagar ....................................................................  7.091 7.875
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido .............................  226 213
Total ................................................................................................................................................  70.149 56.769

NOTA 9  - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social - Está representado por 977.616 ações nominativas sem valor nominal, sendo 488.808 ações 
ordinárias e 488.808 ações preferenciais.
b) Dividendos - Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, 
importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, conforme previsto no 
Estatuto Social.
Em RCA de 30/03/2015, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 90.000, 
à razão de R$ 92,06 por ação.
Em RCA de 30/06/2015, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 14.937, 
à razão de R$ 15,28 por ação.
Em RCA de 29/12/2015, foi deliberado o pagamento de dividendos obrigatórios no montante de R$ 13.744,  
à razão de R$ 14,06 por ação.
Em RCA de 31/03/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos obrigatórios no montante de R$ 50.377,  
à razão de R$ 51,53 por ação.
Em AGO de 29/04/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos no montante de R$ 2.470, à razão de R$ 2,53 
por ação.
Em RCA de 30/06/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos obrigatórios no montante de R$ 29.000,  
à razão de R$ 29,66 por ação.
Em RCA de 30/09/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 22.500, 
à razão de R$ 23,02 por ação.
Em RCA de 29/12/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 12.000, 
à razão de R$ 12,27 por ação.

NOTA 10  - PARTES RELACIONADAS

a) As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de 
mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade. Entre essas operações destacam-se:
  Ativos (Passivos)   Receitas (Despesas)

    01/01 a 01/01 a
  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Depósitos Interfinanceiros - 
 Itaú Unibanco S.A.(1) ...........................  Ligada (1.800.481) (1.943.288) (234.107) (269.369)

 ...   7.376 5.498 133.311 94.927
- Magazine Luiza S.A. .................................  Controladora 7.376 5.498 133.311 94.927
Valores a Receber (Pagar) de (a) 
 Sociedades Ligadas .............................   (689.595) (618.224) (188.427) (195.586)
- Itaú Unibanco S.A.(2) ..............................   3.253 4.902 23.059 32.016
- Itaú Seguros S.A........................................  Ligada (1.809) (652) 1.502 2.309
- Banco Itaucard S.A. ..................................  Controladora 12.059 12.059 –.– –.–
- Magazine Luiza S.A.(3) ...........................   33.609 48.715 (212.988) (229.911)
- Redecard S.A. .............................................  Ligada (736.707) (683.248) –.– –.–
Despesas com Serviços do Sistema 
 Financeiro .................................................   –.– –.– (18.984) (18.764)
- Itaú Unibanco S.A. ...................................   –.– –.– (18.984) (18.764)
Despesas de Aluguéis ............................   –.– –.– (3) (3)
- Itaú Seguros S.A........................................   –.– –.– (2) (2)
- Itaú Rent Administração e 
 Participação Ltda. ....................................  Ligada –.– –.– (1) (1)

(1) A carteira é composta por Depósitos Interfinanceiros, com taxa anual de 100,50% do CDI e vencimentos até 30 dias.
(2) Resultado composto por Comissionamento de Operações de Crédito Pessoal.
(3) Refere-se principalmente a reembolso de despesas administrativas (folha de pagamentos e aluguel) e despesas 
com correspondentes bancários.
Além das operações acima discriminadas, a LUIZACRED, como parte integrante do Convênio de Rateio de 
Custos Comuns de seus controladores, registrou R$ (94.686) ((R$ 91.892) de 01/01 a 31/12/2015) em Outras 
Despesas Administrativas, em função da utilização da estrutura comum.


