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continua

Consolidado

(Em milhões de reais - R$) Terrenos

-
ções e 

benfeito-
rias

Equipamentos, 
ferramentas, 

instalações e 
outros

Imobili-
zado em 

anda-
mento  Total 

Custo 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 1.868 5.393 4.598 241 12.099
Adições 4 673 619 295 1.591
Baixas (7) (6) (395) (5) (413)
Transferências 91 94 47 (232) -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.956 6.154 4.869 299 13.277
Adições 3 779 620 260 1.662
Baixas - (37) (99) - (136)
Transferências 33 17 31 (440) (361)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.992 6.913 5.419 119 14.442
Depreciação e impairment 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 - (1.562) (2.620) - (4.182)
Adições - (147) (386) - (533)
Baixas - 2 371 - 373
Transferências - 7 (7) - -
Provisão para valor recuperável - - (1) - (1)
Baixa de provisão para valor recuperável - 2 5 - 7
Saldo em 31 de dezembro de 2016 - (1.698) (2.638) - (4.336)
Adições - (174) (431) - (606)
Adições - Impairment - (9) (17) - (26)
Baixas - 12 82 - 94
Transferências - 28 - - 28
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (1.841) (3.004) - (4.845)
Saldo líquido em 1º de janeiro de 2016 1.868 3.831 1.978 241 7.917
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2016 1.956 4.456 2.231 299 8.941
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 1.992 5.072 2.415 118 9.597
A Companhia identificou a necessidade de registro de provisão para impairment de determinados ativos 
imobilizados de suas controladas no montante de R$26 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$1 
milhão em 31 de dezembro de 2016). Referido montante foi contabilizado na linha de outras receitas 
(despesas).
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo não possuía bens do ativo imobilizado dados em garantia, devido 
a transferência para a esfera judicial do processo de dedutibilidade de amortização de ágio da sua 
controladora (Nota 18.5.1.). Em 31 de dezembro de 2016, o Grupo possuía R$2.480 milhões de bens 
em garantia, sendo R$2.464 milhões correlacionado ao processo tributário acerca da não dedutibilidade 
do ágio (Nota 18.5.1). 

Nota 14:  Intangível

Políticas contábeis
Ágio
O ágio é inicialmente reconhecido nas combinações de negócios, conforme explicado na Nota 4. O ágio 
registrado nas demonstrações financeiras do Grupo foi registrado antes da adoção do CPC 15 (IFRS 3) 
- Combinações de Negócios pelo Grupo, e baseia-se na diferença entre o valor pago e o valor contábil 
líquido do negócio adquirido na data de aquisição.
Na data de transição para as IFRSs, o Grupo optou por manter o tratamento contábil das combinações 
de negócios aplicadas segundo as normas contábeis anteriores, de acordo com a opção disponível para 
os adotantes pela primeira vez de acordo com o CPC 37 (IFRS 1) - First-time Adoption of International 
Financial Reporting Standards. (Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade).
De acordo com o CPC 01 (IAS 36) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, o ágio reconhecido em 
combinações negócios não é amortizado, mas é testado para redução ao valor recuperável anualmente 
ou mais frequentemente se houver indicação de que a seu valor contábil não pode ser recuperada pelo 
método descrito na Nota 14.3.
Outros ativos intangíveis
Os ativos intangíveis consistem principalmente em software e outros ativos intangíveis relacionados 
às lojas.
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são inicialmente reconhecidos ao custo, os ativos in-
tangíveis e ágio adquiridos em combinações de negócios são reconhecidos pelo valor justo (Nota 4).
Os softwares e outros ativos intangíveis são amortizados pelo método linear nos seguintes períodos:
Classe de ativos Vida útil
Software e outros ativos intangíveis 5 anos
Fundo de comércio 10 a 25 anos
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos em cada data de balanço 
e ajustados caso seja apropriado.
A amortização de fundo de comercio é efetuado de acordo com o período contratual do aluguel.
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios econômicos 
futuros incorporados no ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gas-
tos com ágio gerado internamente e com marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

 Controladora  Consolidado 
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Ágio, líquido 1.390 1.390 1.823 1.823
Software 14 12 331 223
Fundos de comércio e outros ativos intangíveis - - 73 45
Intangível em andamento - - 9 75
Ativo intangível, líquido 1.404 1.402 2.236 2.166
Nota 14.1. Ágio
O valor recuperável do ágio é monitorado ao nível das Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) represen-
tadas pelos segmentos do Grupo.

Controladora
31/12/2017 31/12/2016

Valor líquido Valor líquido 
Atacadão (a) 1.390 1.390
Total 1.390 1.390

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

 Valor líquido  Valor líquido 
Varejo 433 433
Atacadão (a) 1.390 1.390
Total 1.823 1.823
(a) Em 30 de abril de 2007, a controladora final da Companhia, o Carrefour S.A. adquiriu a totalidade 
das ações da Companhia por meio de sua subsidiária, Korcula Participações Ltda. (“Korcula”). O ágio foi 
calculado pela diferença entre o valor contábil do patrimônio líquido da Companhia na data da aquisição 
no montante de R$453 milhões e o preço de compra inicial no montante de R$2.233 milhões, subse-
quentemente ajustado para R$2.163 milhões. Em 31 de janeiro de 2008, foi aprovada a incorporação 
da controladora Korcula pela Companhia, com base nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro 
de 2007. Para fins da incorporação, o valor do investimento detido pela Korcula na Companhia foi 
eliminado contra o patrimônio líquido, resultando no reconhecimento de ágio no montante de R$1.702 
milhões nas demonstrações financeiras da Companhia. Conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil naquela época, o ágio foi amortizado até 31 de dezembro de 2009, resultando em um ágio líquido 
de amortização acumulada no montante de R$1.390 milhões.
Nota 14.2. Intangível e ágio

Controladora
(Em milhões de reais - R$) Ágio  Software  Total 
Custo 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 1.702 29 1.731
Adições - 6 6
Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.702 35 1.737
Adições - 6 6
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.702 41 1.743
Amortização 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 (312) (20) (332)
Adições - (3) (3)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 (312) (23) (335)
Adições - (4) (4)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (312) (27) (339)
Saldo líquido em 1º de janeiro de 2016 1.390 9 1.399
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2016 1.390 12 1.402
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 1.390 14 1.404

Consolidado

(Em milhões de reais - R$) Ágio Software 

Fundo de 
comércio e 

outros ativos 
intangíveis 

Intangível 
em anda-

mento  Total 
Custo     
Saldo em 1º de janeiro de 2016 3.284 812 85 66 4.247
Adições - 98 5 63 166
Transferências - 53 1 (54) -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 3.284 963 91 75 4.413
Adições - 104 - 38 142
Baixas - (1) - - (1)
Transferências - 61 - (61) -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.284 1.127 91 52 4.554
Amortização 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 (1.461) (690) (43) - (2.194)
Adições - (50) (3) - (53)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 (1.461) (740) (46) - (2.247)
Adições - (68) (3) - (71)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (1.461) (808) (49) - (2.318)
Saldo líquido em 1º de janeiro de 2016 1.823 122 42 66 2.053
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2016 1.823 224 45 75 2.166
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 1.823 319 42 52 2.236
Nota 14.3. Testes para perda no valor recuperável do ágio e análises de sensibilidade
Políticas contábeis
Em conformidade com O CPC 01 (IAS 36) - redução ao valor recuperável de ativos (impairment). os ati-
vos intangíveis com vida útil definida e os bens do imobilizado são testados para redução ao valor recu-
perável sempre que eventos ou mudanças no ambiente de mercado indicarem que o valor recuperável 
de um ativo individual e/ou uma unidade geradora de caixa (UGC) puder ser menor que seu valor contá-
bil. Para os ativos com uma vida útil indefinida - principalmente o ágio - o teste é realizado anualmente.
Os ativos individuais ou grupos de ativos são testados para o valor recuperável, comparando seu valor 
contábil com seu valor recuperável, definido como o mais alto de seu valor justo menos os custos de 
alienação e seu valor em uso. Valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados 
para serem derivados do ativo. 
Se o valor recuperável for menor que o valor contábil, uma perda por impairment é reconhecida.  
As perdas por redução ao valor recuperável em bens do imobilizado, fundos de investimentos e ativos 
intangíveis (exceto o ágio) poderão ser revertidas em períodos futuros, desde que o valor contábil au-
mentado do ativo atribuível à reversão não exceda o valor contábil que teria sido determinado, líquido 
de depreciação ou amortização, caso não houvesse perda de valor recuperável reconhecida para os 
ativos nos anos anteriores.
Valor recuperável de ativos que não sejam ágio
Os testes de valor recuperável para o imobilizado são realizados ao nível das lojas individuais (UGCs). 
De acordo com O CPC 01 (IAS 36), os ativos intangíveis (exceto o ágio) com vida útil definida e imobi-
lizado são testados para redução do valor recuperável sempre que há uma indicação de que seu valor 
recuperável pode ser menor que seu valor contábil. Todas as lojas que relatam uma perda operacional 
recorrente antes da depreciação e amortização em dois anos consecutivos (após o período de início) 
são testadas. 
O valor recuperável é definido como o maior entre o valor em uso e o valor justo menos os custos de 
alienação.
O valor em uso é considerado igual aos fluxos de caixa futuros descontados da loja durante um período 
de até cinco anos mais um valor terminal. O valor justo é estimado com base nos preços de transações 
recentes, práticas da indústria, avaliações independentes ou o preço estimado em que a loja poderia 
ser vendida a um concorrente.
A taxa de desconto aplicada é a mesma para os testes de valor recuperável (impairment) no ágio.
Valor recuperável do ágio 
O CPC 01 (IAS 36) requer testes de valor recuperável a serem realizados anualmente em nível de cada 
UGC ou grupo de UCGs às quais o ágio é alocado.
De acordo com a norma, o ágio é alocado à UGC ou grupo de UGCs que se espera beneficiar das 
sinergias da combinação de negócios. Cada UGC ou grupo de UGCs aos quais o ágio é alocado deve 
representar o menor nível dentro da entidade na qual o ágio é monitorado para fins de gerenciamento 
interno e não deve ser maior que um segmento operacional conforme definido no CPC 22 (IFRS 8) - 
Informação por segmento. 
Para efeitos de análise da quantia recuperável de ágio, considera-se que cada segmento operacional 
individual representa um grupo de UGCs.
Valor em uso corresponde à soma dos fluxos de caixa futuros descontados para um período geralmente 
não superior a cinco anos, acrescido de um valor terminal calculado projetando dados para o último 
ano para perpetuar a uma taxa de crescimento. Os fluxos de caixa futuros são estimado baseados em 
orçamentos financeiros dos segmentos operacionais aprovados pela Administração. 
A taxa de desconto para cada segmento operacional corresponde ao custo médio ponderado dos ca-
pitais próprios e da dívida, determinado com base na taxa de transmissão média do setor. O custo da 
dívida é determinado aplicando a mesma lógica.
Testes adicionais são executados ao fim do período interino quando existe uma indicação de impair-
ment. Os principais indicadores de valor recuperável utilizados pelo Grupo são os seguintes:
- indicador de impairment interno: uma deterioração material na proporção entre o EBITDA/Lajida Ajus-
tado (Lucro antes do impostos de renda, resultado financeiro, depreciação e amortização) excluindo a 
rubrica de outras receitas e despesas e o resultado operacional líquido, orçamento e o forecast mais 
recente;
- indicador de impairment externo: um aumento significativo da taxa de desconto e/ou um rebaixamento 
grave na previsão do crescimento do PIB do FMI.
As perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no ágio são irreversíveis, incluindo as regis-
tradas em um período interino.
Determinação do valor recuperável
Para determinação do valor recuperável dos segmentos do Grupo (Atacadão e Varejo) que tem um 
ágio alocado no balanço, foram utilizadas projeções de fluxo de caixa, após o imposto de renda e da 

contribuição social, baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela Administração para um perí-
odo de 3 anos considerando as seguintes premissas:
(i) Receitas: projetadas de 2018 a 2020 considerando crescimento histórico das vendas em volume e 
as projeções de inflação baseados sobre projeções macroeconômicas de bancos, sem considerar a 
expansão das lojas;
(ii) Lucro bruto: projetando no mesmo exercício considerando o nível histórico do lucro bruto expresso 
em percentagem de vendas;
(iii) Despesas: projetadas no mesmo exercício das receitas de acordo com a dinâmica das lojas e bus-
cando ganhos de produtividade e eficiência detalhados por cada linha de custos;
(iv) Capital de giro: projetando o mesmo nível de capital de giro expresso em dias de custo da merca-
doria vendida;
(v) Aquisição de ativos tangíveis e intangíveis (capex): foi considerado o investimento médio histórico 
em manutenção dos ativos existentes na determinação do fluxo de caixa;
(vi) Valor terminal: foi calculado um valor terminal usando o ultimo ano das projeções e aplicando a taxa 
de crescimento na perpetuidade;
(vii) Taxa de desconto: elaborada conforme descrito na política contábil. A taxa de desconto utilizada foi 
de 12,7% a.a em 31 de dezembro de 2017 (13,6% a.a em 31 de dezembro de 2016); e
(viii) Taxa de crescimento na perpetuidade: a taxa de crescimento considerada foi de 4,4% a.a em 31 de 
dezembro 2017 (4,8% a.a em 31 de dezembro de 2016).
A Companhia efetuou os testes de impairment de ágio, com data base em 31 de dezembro de 2017, e 
concluiu que não há fatores que indiquem a necessidade de provisão de perdas por “impairment”, dado 
que o valor recuperável excedeu o valor contábil.
Análise de sensibilidade: 
Os testes de impairment em ágio e outros ativos intangíveis foram realizados em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 de acordo com a IAS 36/CPC 01. 
As taxas de crescimento e as taxas de desconto (correspondentes ao custo médio ponderado do capital 
- WACC) aplicadas para fins de teste de impairment em 2017 e 2016 são apresentadas abaixo:

Controladora e Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

 
Taxa de desconto 

antes dos impostos
Taxa de cresci-
mento contínuo

Taxa de desconto 
antes dos impostos

Taxa de cresci-
mento contínuo

Varejo 12,70% 4,4% 13,60% 4,8%
Atacadão 12,70% 4,4% 13,60% 4,8%
A análise de sensibilidade para uma mudança simultânea nas entradas principais com base em premis-
sas razoavelmente possíveis não revelou qualquer cenário provável, segundo a qual o valor recuperável 
de qualquer um dos grupos de UGC seria inferior a seu valor contábil. Dessa forma os resultados dos 
testes com data-base em 31 de dezembro 2017 e 2016 não levaram ao reconhecimento de perdas por 
valores recuperáveis nestes ativos. 

Nota 15:  Propriedade Arrendada
Políticas contábeis
Arrendamentos 
Os novos arrendamentos de longo prazo - particularmente os arrendamentos imobiliários - são anali-
sados de acordo com o CPC 06 (IAS 17) - Operações de Arrendamento Mercantil, para determinar se 
representam arrendamentos operacionais ou financeiros, isto é, arrendamentos que transferem subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo ao locatário. Para arrenda-
mentos de imóveis, a análise é realizada separadamente para os terrenos por um lado, e as edificações, 
por outro.
Os arrendamentos financeiros são contabilizados da seguinte forma:
- Os ativos arrendados são reconhecidos no balanço patrimonial pelo valor justo ou, se inferior, pelo 
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Eles são depreciados ao longo de sua vida 
útil, da mesma forma como ativos propriedade definitiva, ou, se menor, durante o prazo de locação.
- O passivo por pagamentos de arrendamentos financeiros futuros é reconhecido no balanço patrimo-
nial na rubrica “Empréstimos não circulante” e “Empréstimos circulante” (Nota 27.3).
- Os pagamentos de locação são divididos entre os encargos financeiros e a redução do passivo em 
aberto.
Os arrendamentos mercantis que não transferem substancialmente todos os riscos e benefícios ine-
rentes à propriedade do ativo para o locatário são classificados como arrendamentos operacionais. Os 
pagamentos de arrendamentos operacionais são reconhecidos na demonstração do resultado (como 
“despesas de vendas, gerais e administrativas - aluguéis de imóveis”) de forma linear ao longo da vida 
do contrato de locação (Nota 15.2).
Todos os arrendamentos de propriedade arrendada são revisados para determinar se eles são arren-
damentos operacionais ou financeiros.
Nota 15.1. Arrendamentos mercantis financeiros
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo não possuiu mais contratos de arrendamentos mercantis fi-
nanceiros com terceiros. Em 31 de dezembro de 2016, a controlada Carrefour possuía arrendamento 
mínimo futuro de R$186 mil.
Nota 15.2. Arrendamentos mercantis operacionais
Grupo como arrendatário
O Grupo possui contratos de locação firmados com terceiros, para os quais a Administração analisou e 
concluiu que se enquadram na classificação de arrendamento mercantil operacional.
Os referidos contratos possuem prazos de validade entre 5 e 20 anos, podendo ser renovados contra-
tualmente e automaticamente pelo mesmo período. Até 31 de dezembro de 2017 foram pagos na con-
troladora R$54 milhões (R$74 milhões até 31 de dezembro de 2016) e no consolidado R$243 milhões 
(R$225 milhões até 31 de dezembro de 2016) a título de arrendamento operacional.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o Grupo possuía o seguinte cronograma de pagamentos mínimos 
de arrendamentos operacionais:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$)  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Dentro de 1 ano 69  86  273  340 
De 1 a 5 anos 206  233  788  745 
Acima de 5 anos 300  303  716  600 
Grupo como arrendatário 575 622 1.777 1.685
Grupo como arrendador
A controlada Carrefour arrenda suas propriedades para investimentos e galerias comerciais existentes 
em suas lojas.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a controlada Carrefour possuía o seguinte cronograma de recebi-
mentos mínimos de arrendamentos operacionais não canceláveis:

Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016
Dentro de 1 ano 143  167 
De 1 a 5 anos 323  329 
Acima de 5 anos 1  8 
Grupo como arrendador 467 504

Nota 16:  Fornecedores
Políticas contábeis
Fornecedores correspondem principalmente contas a pagar. Eles também incluem contas a pagar que 
os fornecedores têm transferidos para instituições financeiras como parte de programas de convênios 
sem direito de regresso. Não existe qualquer diferença substancial na natureza ou nos termos das 
responsabilidades antes e depois das transações de convênios.
São classificados na categoria outros passivos financeiros e mensurados a custo amortizado, conforme 
definido no CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (Nota 27). For-
necedores é reconhecido inicialmente pelo seu valor nominal, o que representa uma estimativa razoável 
do valor justo tendo em conta o vencimento em curto prazo.

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Terceiros: 
Fornecedores mercadorias 5.877 5.179 8.598 7.304
Fornecedores diversos 54 46 485 324
Fornecedores de imobilizado 153 219 269 333
Partes relacionadas: 
Carrefour Import S.A. - - 55 35
Sociedad Compras Modernas - - 1 1
Carrefour Argentina - - 2 10
Fornecedores 6.084 5.444 9.410 8.007

O Grupo intermedeia entre os fornecedores e as instituições financeiras a antecipação das faturas do 
contas a receber dos fornecedores com o Grupo decorrentes da venda de mercadorias e serviços.  
A dívida com o fornecedor fica registrada na mesma rubrica do balanço patrimonial porque não tem 
diferença de natureza e de condições de prazo de pagamento antes e depois da antecipação. 
O Grupo recebe uma comissão por este serviço, registrada na linha “outras receitas” na demonstração 
de resultado. O saldo de títulos vendidos pelos fornecedores em 31 de dezembro 2017 era R$1.946 
milhões (R$1.754 milhões em 31 de dezembro 2016).

Nota 17:  Imposto de Renda e Contribuição Social
Políticas contábeis
A despesa de imposto de renda inclui o imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido.  
Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados 
com uma combinação de negócios ou itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes.
Segmento de Varejo e Atacadão
O imposto de renda e a contribuição social do exercício, correntes e diferidos são calculados com base 
nas alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 
mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real 
do exercício.
Nossa controlada Imopar optou por calcular os lucros tributáveis como uma porcentagem das vendas 
brutas (lucro presumido). Desta forma, a Imopar calcula o imposto de renda e a contribuição social à 
alíquota de 32% sobre a receita bruta (atividades gerais) e 100% sobre a receita financeira, aplicando-
-se as alíquotas estatutárias de imposto de renda e contribuição social (25% e 9% respectivamente).
Segmentos de Soluções Financeiras
O imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido das instituições financeiras BSF Holding 
S.A. e Banco CSF S.A. são calculados pelas alíquotas de 15%, acrescidas de um adicional de 10% 
sobre o lucro tributável superior a R$240 mil para imposto de renda e 15% sobre o rendimento tributável 
da contribuição social, até agosto de 2015, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e de 
contribuição social. limitados a 30%. Adicionalmente, os créditos tributários foram reconhecidos pelas 
mesmas alíquotas de imposto de renda e contribuição social de 20% sobre as diferenças temporárias, 
exceto aquelas em que a projeção para realização ocorre após 2018. Estas foram constituídas à alí-
quota de 15% na hipótese de geração de lucros tributáveis futuros, suficiente para compensar esses 
créditos fiscais. De acordo com a Lei nº 13.169/15, a alíquota de contribuição social das instituições 
financeiras passou de 15% para 20% no período de setembro de 2015 a dezembro de 2018. A alíquota 
da Contribuição Social permanecerá em 20%, retornando a 15% a partir de janeiro de 2019.
Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e contribuição social corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o 
lucro tributável ou perda do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercí-
cios anteriores. O valor do imposto a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como um 
ativo fiscal ou um passivo fiscal na melhor estimativa do valor projetado dos impostos a pagar ou a re-
ceber e reflete as incertezas relacionadas ao seu cálculo, se houver. É mensurado com base na taxa de 
imposto promulgada, ou substancialmente aprovada, na data da demonstração do balanço patrimonial.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre todas as diferenças tempo-
rárias entre o valor contábil dos ativos e passivos na demonstração do balanço patrimonial consolidado 
e as respectivas bases fiscais (exceto nos casos específicos mencionados no CPC 32 (IAS 12) e sobre 
os prejuízos fiscais. São mensurados pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas ao período 
em que o ativo será realizado ou o passivo será liquidado, com base nas alíquotas e leis tributárias 
promulgadas até o final do período de relatório. Os ativos e passivos por impostos diferidos não são 
descontados e são classificados no balanço patrimonial como “Ativos não circulantes” e “Passivos não 
circulantes”.
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos em relação as diferenças temporárias e aos prejuízos 
fiscais não utilizados, na medida em que seja provável que o lucro tributável futuro esteja disponível 
e contra o qual estes devem ser utilizados. Os impostos diferidos ativos são revistos a cada data do 
balanço patrimonial e são reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
A recuperabilidade do imposto de renda e da contribuição social diferidos é avaliada separadamente 
para cada pessoa jurídica com base nas estimativas de lucros tributáveis futuros contidas no plano de 
negócios e o montante de passivos fiscais diferidos no final do período. Uma provisão para desvalo-
rização é registrada para a baixa de ativos tributários diferidos cuja recuperação não é considerada 
provável.
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos são compensados quando existem 
fundamentos legais para compensar ativos ou passivos fiscais correntes, e quando estes se referem a 
um imposto de renda devido à mesma autoridade tributária sujeita a essa tributação.
Nota 17.1. Imposto de renda e contribuição social a recuperar

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$)  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Imposto de renda retido na fonte (IRRF) 5 6 5 10
Imposto de renda a recuperar - - 5 14
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 5 6 10 24
Nota 17.2. Despesa de imposto de renda e contribuição social do exercício

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$)  2017 2016 2017 2016
Imposto de renda e contribuição social corrente (580) (534) (822) (877)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (102) 195 91 366 
Despesa de imposto de renda e contribuição social (682) (339) (731) (511)
Reconciliação da alíquota efetiva 
A alíquota de imposto efetiva consolidada do Grupo para o período findo em 31 de dezembro de 2017 
foi de 30% (27% no exercício findo em 31 de dezembro de 2016). 
A diferença da alíquota de imposto efetiva em relação a alíquota nominal da Controladora e do Conso-
lidado foi causada principalmente pelos seguintes fatores:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 2.281 1.513 2.444 1.874
Alíquota de imposto 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social 
 pela alíquota de imposto combinada (776) (514) (831) (637)
Diferenças permanentes:
Correção monetária de depósitos judiciais - - 23 28
Equivalência patrimonial 93 179 - -
Outras diferenças permanentes 1 (13) (31) (17)
Outros itens:
Variação da parcela de impostos diferidos não 
 reconhecidos - - 139 166
Diferença de alíquota de imposto na controlada 
 Banco CSF (alíquota nominal de 45%) - - (46) (73)
Outros - 9 15 22
Total (682) (339) (731) (511)
 Alíquota Efetiva 30% 22% 30% 27%
Nota 17.3. Impostos diferidos ativos e passivos
A controladora apresentava um passivo fiscal diferido líquido de R$473 milhões em 31 de dezembro de 
2017, aumento de R$103 milhões em relação ao ano anterior. Na posição consolidada apresentava um 
passivo fiscal diferido líquido de R$150 milhões em 31 de dezembro de 2017, uma redução de R$91 
milhões em relação à 31 de dezembro de 2016.

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Saldo de impostos diferidos ativos - - 352 158
(473) (370) (502) (399)

Saldo líquido de impostos diferidos ativos 
 (passivos) (473) (370) (150) (241)

Os quadros seguintes apresentam as principais fontes de impostos diferidos:
Controladora

(Em milhões de reais - R$) 1/1/2016
Reconhecido 
no resultado

Reconhecido em 
outros resultados 

abrangentes 31/12/2016
Reconhecido no 

resultado

Reconhecido em 
outros resultados 

abrangentes 31/12/2017
Depreciação de imobilizado (74) (16) - (90) (18) - (108)

(472) - - (472) - - (472)
(97) 97 - - - - -

Total imposto diferido passivo (643) 81 - (562) (18) - (580)
- 88 (1) 87 (86) (1) -

Provisão geral 38 5 - 43 4 - 47
Outras provisões administrativas 2 - - 2 - - 2
Provisão para participação nos lucros 21 14 - 35 (2) - 33
Provisão para descontos de vendas em estoque 15 4 - 19 1 - 20
Plano de ações - - - 2 - 2
Outras provisões 4 3 - 6 (3) - 3
Total imposto diferido ativo 80 113 (1) 192 (83) (1) 108
Imposto de renda e contribuição social diferido (563) 195 (1) (370) (102) (1) (473)

Consolidado

(Em milhões de reais - R$) 1/1/2016
Reconhecido 
no resultado

Reconhecido em 
outros resultados 

abrangentes 31/12/2016
Reconhecido no 

resultado

Reconhecido em 
outros resultados 

abrangentes 31/12/2017
Depreciação de imobilizado (149) (3) - (152) (16) - (168)

(620) 1 - (619) 1 - (618)
(-) Impairment 7 (3) - 4 8 - 12

(136) 136 - - (3) - (3)
(1) - - (1) - - (1)

Total imposto diferido passivo (899) 131 - (768) (10) - (778)
- 95 (1) 94 (93) (1) -

Provisões para contingências 1.204 (18) - 1.186 77 - 1.263
920 (26) - 894 (24) - 870

Provisão para participação nos lucros 27 17 - 44 - - 44
Provisão para descontos de vendas em estoque 15 4 - 19 1 - 20
Outras provisões administrativas 2 - - 2 - - 2
Plano de ações - - - - 2 - 2
Total imposto diferido ativo 2.168 72 (1) 2.239 (38) (1) 2.201
Total de impostos diferidos ativos e passivos 1.269 203 (1) 1.471 (48) - 1.423
Impostos diferidos ativos não reconhecidos (1.875) 163 - (1.712) 139 - (1.573)
Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos (606) 366 (1) (241) 91 (1) (150)

Nota 17.4: Imposto de renda e contribuição social diferidos não reconhecidos 
Os ativos não reconhecidos de imposto de renda e contribuição social diferidos totalizaram R$1.573 
milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$1.712 milhões em 31 de dezembro de 2016), incluindo R$713 
milhões referentes a prejuízos fiscais (R$696 milhões em 31 de dezembro de 2016) e R$860 milhões 
em diferenças temporárias (R$1.016 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Estimamos o seguinte cronograma de recuperação dos ativos fiscais diferidos do Grupo com base nas 
i): reversões de diferenças tributáveis futuras, e ii) expectativa de geração de lucros tributáveis futuros;  
trazidas a valor presente, por entidade legal, sendo que para as empresas do segmento de Varejo, o 
estudo técnico de viabilidade foi aprovado pela Administração sobre um período de 3 anos:

Impostos diferidos ativos  
reconhecidos

Impostos diferidos ativos 
não reconhecidos

(Em milhões de reais) Controladora Consolidado Controladora Consolidado
2018 84 297 - -
2019 12 117 - -
2020 12 114 - -
2021 - - - 255
2022 - 41 - 97
2023-2025 - - - 295
2026-2028 - - - 272
2029-2031 - - - 267
2032-2034 - - - 267
2035 em diante (*) - 59 - 120
Total 108 628 - 1.573
(*) Os impostos diferidos ativos reconhecidos acima de 10 anos se fundamentam pela existência de diferenças 
temporárias tributáveis tais como amortização fiscal do ágio (valor reconhecido limitado a 30% da reversão).

Nota 18:  Provisões e Passivos Contingentes

Políticas contábeis
De acordo com o CPC 25 (IAS 37) - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, uma pro-
visão deve ser reconhecida quando, no final do período, o Grupo tem uma obrigação presente (legal 
ou não formalizada) como resultado de um evento passado, seja provável que será necessária uma 
saída de recursos da entidade para liquidar a obrigação, e que possa ser feita uma estimativa confiável 
do montante da obrigação. O valor da provisão é estimado com base na natureza da obrigação e no 
desfecho mais provável, conforme uma análise feita caso a caso, exceto por uma parte de reclamações 
trabalhistas, cuja provisão é estimada com base nas perdas históricas. 
Os passivos contingentes, que não são reconhecidos no balanço patrimonial, são definidos como:
- Uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas 
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle do Grupo; ou
- Uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque (i) 
não é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação ou (ii) o montante da 
obrigação não possa ser medido com suficiente confiabilidade.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, uma vez que pode tra-
tar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. O Grupo divulga o ativo contingente, quando for 
provável a entrada de benefícios econômicos. Porém, quando a realização do ganho é praticamente 
certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado. 
Nota 18.1. Movimentação das provisões

Controladora
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2016 Adições Reversões  Utilização 31/12/2017
Tributárias  39  9 -  (5)  43 
Trabalhistas  50 31  (8)  (16)  57 
Cíveis  26 8  (4)  (6) 24 
Benefícios pós-emprego  3 1 - -  4 
Provisões  118  49  (12)  (27)  128 

Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2016 Adições Reversões  Utilização 31/12/2017
Tributárias  1.671 539 (86) (67) 2.057
Trabalhistas  550 427 (240) (340) 397
Cíveis  378 106 (96) (63) 325
Benefícios pós-emprego  9 2 - - 11
Provisões 2.608 1.074 (422) (470) 2.790
As empresas do Grupo estão envolvidas em um certo número de processos judiciais, administrativos 
e reclamações no curso normal dos negócios. As empresas também estão sujeitas a auditorias fiscais 
que podem resultar em autos de infração. As principais reclamações e processos judiciais são descritas 
a seguir. Em cada caso, o risco é avaliado pela Administração do Grupo e seus assessores jurídicos.
Litígios e processos judiciais
O Grupo está envolvido em litígios fiscais, trabalhistas, previdenciários, cíveis e processos judiciais.
Nota 18.2. Riscos Tributários 
O Grupo possui autos de infração e demandas judiciais relacionados a matérias fiscais nas esferas 
municipais, estaduais e federal. Para aquelas em que há uma estimativa de perda provável, foram cons-
tituídas provisões em montante considerado suficiente para cobrir decisões desfavoráveis. 
Em 31 de dezembro de 2017, as principais demandas tributárias sujeitas a provisões foram:
Nota 18.2.1. PIS e COFINS
A sistemática da não-cumulatividade para a apuração e pagamento de PIS e COFINS está em vigor 
desde 2002. Nesse regime, o contribuinte tem o direito de deduzir o montante de PIS e COFINS pagos 
em estágios anteriores da cadeia produtiva daqueles a pagar no estágio atual. Em 2004, o Carrefour 
optou por discutir judicialmente o aproveitamento integral de créditos de PIS e COFINS de determinados 
custos e despesas necessários para suas atividades. O Carrefour reconhece créditos de PIS e COFINS 
sobre itens em disputa e como o desfecho da mencionada demanda judicial ainda é incerto, o Carre-
four reconhece provisão para determinados créditos e também efetua depósito judicial da importância 
envolvida, em bases mensais. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo das provisões constituídas era de 
R$ 1.253 (R$1.090 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Nota 18.2.2. Contribuição social sobre o lucro (CSLL)
O Banco CSF discute judicialmente a constitucionalidade da majoração de alíquota da contribuição 
social sobre o lucro líquido a que as instituições financeiras estão sujeitas. Esta discussão ainda está 
pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal. Em 31 de dezembro de 2017, a provisão constituída 
totalizava R$333 milhões (R$286 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Nota 18.2.3. Outros impostos
A Companhia e suas controladas receberam outras autuações fiscais que, após análise, foram classi-
ficadas como “perdas prováveis”. Os principais tópicos envolvidos são: (i) ICMS - créditos indevidos, 
demandas entre os estados referentes à concessão de benefícios fiscais (guerra fiscal), créditos sobre 
energia elétrica, falta de pagamento e obrigações acessórias, (ii) Aplicação do Fator Acidentário de 
Prevenção - “FAP”, (iii) Pedido eletrônico de restituição, ressarcimento, reembolso e compensação - 
“PERD/COMP”, e (iv) Outras causas menos relevantes.
Nota 18.3. Disputas relacionadas a empregados (Trabalhistas)
O Grupo é parte de vários processos trabalhistas e procedimentos administrativos, iniciados por ex-
-empregados, terceiros, associações profissionais e Ministério Público, envolvendo, basicamente recla-
mações em relação a jornada de trabalho, entre outras obrigações previstas na legislação trabalhistas. 
Tais demandas envolvem o pagamento de horas extras, vínculo empregatício e outros efeitos correla-
cionados, além de solicitações de associações profissionais e do Ministério Público, para comprovar o 
cumprimento da legislação trabalhista e ajuste de conduta. 
Demandas de ex-empregados e empregados terceirizados 
Devido ao número significativo de processos trabalhistas, a provisão é calculada, considerando um histórico de 
perdas para avaliar o montante envolvido para casos em fase inicial e inferiores a R$1 milhão (R$2 milhões no 
exercício findo em 31 de dezembro 2016). Baseado em banco de dados das empresas do Grupo referentes 
aos processos concluídos nos últimos dois anos e segregando os empregados pelas principais categorias, 
uma média sobre os pagamentosefetuados sobre os montantes reclamados é calculada e aplicada para no-
vas reclamações. Além disto, para os casos cujas reclamações trabalhistas são superiores a R$1 milhões  

continuação

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

74
C

7-
7F

B
A

-3
8F

E
-6

20
3


