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 Nota 1:  Operações
Atacadão S.A. (“Atacadão” ou a “Companhia”), diretamente ou por meio de suas subsidiárias (“Grupo 
Carrefour Brasil”, “Grupo” ou “Nós”) atua no comércio varejista e atacadista de alimentos, vestuário, 
eletrodomésticos, eletrônicos e outros produtos por meio de sua cadeia de lojas de atacado de autosser-
viços e atacado de entrega, hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, postos de gasolina, 
farmácias e e-commerce, principalmente sob os nomes comerciais “Atacadão” e “Carrefour”.
Para dar suporte ao seu núcleo varejista, o Grupo também oferece serviços bancários aos clientes, 
sob o nome comercial “Banco CSF”, empresa supervisionada e regulada pelo Banco Central do Brasil 
(BACEN). O Banco Carrefour Soluções Financeiras (“Banco CSF”) oferece aos seus clientes cartões 
de crédito “Carrefour” e “Atacadão” que podem ser utilizados nas lojas do Grupo Carrefour Brasil e em 
outros lugares, empréstimos ao consumidor e outros produtos, como apólices de seguro.
O Grupo Carrefour Brasil é uma sociedade anônima com matriz na Rua George Eastman 213, cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. As ações da Companhia são listadas no segmento Novo 
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - B3, sob o código “CRFB3”.

de Paris.

 Nota 2:  Base de Preparação das Demonstrações Financeiras Individuais Consolidadas 

2018 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2019.

em conjunto contabilizado pelo método de equivalência patrimonial. A moeda de apresentação das 

Nota 2.1. Declaração de conformidade

foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e também de 
acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRSs”), emitidas pela International Accoun-
ting Standards Board (“IASB”). 

elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
-

tária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).
As IFRSs compreendem as Normas Internacionais de Contabilidade, as interpretações do Comitê de 
Interpretação das Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRIC) e do Comitê Permanente de 
Interpretações (SIC). 

Nota 2.2. Mudanças nas principais políticas contábeis
Nota 2.2.1. CPC 47/IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes

Receitas Contratos de Construção 
e a IFRIC 13 - Programas de Fidelidade com o Cliente. A nova norma é aplicável a todos os contratos 

-

Vendas de mercadoria
As receitas do Grupo advêm principalmente da venda de mercadorias nas suas lojas, drogarias e pos-

desempenho, as receitas são reconhecidas no momento em que o controle do ativo é transferido para 
os clientes, que ocorre principalmente no pagamento da compra pelo cliente no checkout das lojas, dro-

receitas sobre vendas de mercadoria.
Comissões e vendas de serviços
O Grupo atua como intermediário na venda de serviços (principalmente de seguro de garantia esten-

dos respectivos custos, no momento em que o serviço tiver sido prestado, quando for provável que os 

As receitas de comissões e vendas de serviços contemplam valores recebidos de fornecedores refe-
rentes a prestação de serviço de descarga de mercadoria de nosso segmento de Atacadão, sendo que 

O valor desse serviço em 31 de dezembro 2018 representa R$ 59 milhões (R$ 55 milhões em 31 de 
dezembro 2017).

vendas de serviços e comissões.
Receitas do segmento de Soluções Financeiras (Banco CSF S.A.)

de crédito e juros sobre cartões de crédito rotativos e outras receitas regulamentadas pelo Banco Cen-
tral do Brasil - BACEN) são reconhecidas à medida que os serviços são fornecidos os clientes. 

receitas do Segmento de Soluções Financeiras. 
Devoluções e cancelamento

receita reconhecida é contabilizado liquida das devoluções e cancelamentos esperados.
-

lamento.
Transição

-

Nota 2.2.2. CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
-

Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 

• um novo modelo de perda de crédito “impairment

requerimentos para “macro hedge accounting”.

-
nanceiras (Banco CSF S.A).

-

contratuais. 

 Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhões de Reais )

Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 

5 2.657 3.166
10 - - 286 6

Contas a receber 6 768 901 1.033
Crédito ao consumidor concedido pela empresa 

7.1 - - 6.266 5.265
Estoques 8 3.359 3.271 5.132
Impostos a recuperar 9 152 358 367
Imposto de renda e contribuição social a 
 recuperar 2 5 10

28.8 - - - 5
8 6 60

Outras contas a receber 28 76 207 221
6.974 7.352 17.898 16.758

Não circulante 
Contas a receber 6 - - 6 -
Crédito ao consumidor concedido pela empresa 

7.1 - - 317 229
10 - - 9 271

Impostos a recuperar 9 1.729
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17.2 - - 352

7 20 8
11 109 133 2.231 2.170

Outras contas a receber 27 31 28 31
1.304 818 5.530 4.790

Propriedade para investimentos 13.1 - -
Investimentos 12 6.289 6.377 75 75
Imobilizado 13.2 6.953 9.597

2.286 2.236
15.953 14.523 18.779 17.120

Total do ativo 22.927 21.875 36.677 33.878

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Passivo
Circulante
Fornecedores 16 6.713
Empréstimos 28.3 17 1.015 17
Operação com cartão de crédito 7.2 - -
Impostos a recolher 158 131 273 275
Imposto de renda e contribuição social a pagar 129 89 252 135
Obrigações trabalhistas 297 259 651 588

- 2 58
Receita diferida 19 26 59 12
Outras contas a pagar 151 122 305

28.8 - - 2 -
7.491 7.761 16.746 16.284

Não circulante 
Empréstimos 28.3 1.500 1.016 1.896 1.016
Operações com cartão de crédito 7.2 - - 116
Imposto de renda e contribuição social diferido 17.2 502
Provisões 18.1 135 128 2.790
Receita diferida 19 326 352 20 16
Outras contas a pagar - - 15

2.403 1.969 5.884 4.454
Patrimônio líquido 
Capital social 20.2.1 7.627 7.599 7.627 7.599
Reserva de capital 20.2.2 2.167 2.167
Reservas de lucros 3.513 2.658 3.513 2.658

 de minoritários 20.2.3 (282) (282) (282) (282)
Ajustes de avaliação patrimonial 20.2.6 1 3 1 3

Patrimônio líquido atribuído aos acionistas 
 controladores 13.033 12.145 13.033 12.145
Participação de não controladores 20.5 - - 995

13.033 12.145 14.047 13.140
Total do passivo e do patrimônio líquido 22.927 21.875 36.677 33.878

 Demonstrações dos Resultados  
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhões de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
22.1 30.987 51.276

Outras receitas 22.2 216 2.991 2.512
Receita operacional líquida 34.388 31.134 54.267 50.280
Custo das mercadorias vendidas, dos serviços 

23 (28.922)
Lucro bruto 5.466 4.696 11.381 10.257
Receitas (despesas)
Vendas, gerais e administrativas (2.972) (6.765)

(266) (657)
Resultado de equivalência patrimonial 12 19 300 (1) -
Outras receitas (despesas) 25 75 (292) 269

 líquidas e impostos 2.274 2.540 3.117 3.104

260 179
(138) (519) (1.082)

26 (89) (259) (361) (660)
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 2.185 2.281 2.756 2.444
Imposto de renda e contribuição social
Corrente 17.1 (555) (580) (880) (822)

17.1 30 (102) (13) 91
Lucro líquido do exercício 1.660 1.599 1.863 1.713

Acionistas controladores 1.660 1.599
Acionistas não controladores 20.5 203

21 0,86

 Demonstrações dos Resultados Abrangentes  
em 31 de dezembrode 2018 e 2017 (Em milhões de Reais)

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Lucro líquido do exercício 1.660 1.599 1.863 1.713
Outros resultados abrangentes - líquidos dos 
 efeitos de impostos:

- 3 (3)

  em controladas (3) - - -

(1) (1) 2 (1)

 em controladas 2 - - -
Total dos resultados abrangentes 1.658 1.601 1.862 1.716

Acionistas controladores 1.658 1.601
Acionistas não controladores 115

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado em 31 de dezembro de 2017 (Em milhões de Reais)

 Nota 
Capital 
social 

 Reserva 
de capital 

Reservas de lucros Efeito líquido 
na aquisição de 
participação de 

minoritários
Lucros  

acumulados 

 Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 

 Patrimônio 
líquido atribuível 

aos acionistas 
controladores 

Participação 
de não  

controladores

 Total 
patrimônio 

líquido 
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldo em 1° de janeiro de 2017 4.055 666 132 2.929 (282) - 1 7.501 948 8.449
- - - - - 1.599 - 1.599 1.713
- - - - - - 2 2 1 3

Total resultados abrangentes do exercício - - - - - 1.599 2 1.601 115 1.716
Aumento de capital com reserva de lucros 20.2.1 2.000 - (97) (1.903) - - - - - -
Emissão de ações ordinárias 20.2.1 - - - - - 3.088 - 3.088
Gastos com emissão das ações 20.2.2 - (60) - - - - - (60) - (60)
Efeito de plano de opções, liquidável em ações - 17 - - - - - 17 - 17

- - - - - - - - (36) (36)
Destinação dos lucros:
Reserva legal - - 80 - - (80) - - - -

- - - - - (2) - (2) (32) (34)
Transferência de lucros acumulados para retenção de lucros - - - 1.517 - (1.517) - - - -

Total de transações com acionistas 3.544 1.501 (17) (386) - (1.599) - 3.043 (68) 2.975
Saldo em 31 de dezembro de 2017 7.599 2.167 115  2.543 (282) - 3 12.145 995 13.140

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado em 31 de dezembro de 2018 (Em milhões de Reais)

Nota
Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva de lucros Efeito líquido 
na aquisição 

de participação 
de minoritários

Lucros 
acumulados

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

Patrimônio 
atribuível aos 

acionistas 
controladores

Participação 
de não  

controladores

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Dividendo 
adicional 
proposto

Saldo em 1° de janeiro de 2018 7.599 2.167 115 2.543 - (282) - 3 12.145 995 13.140
Efeito da adoção inicial do CPC 48/IFRS9 líquido 
 de impostos 20.2.5 - - - - - - (110) - (110) (104) (214)
 7.599 2.167 115 2.543 - (282) (110) 3 12.035 891 12.926

- - - - - - 1.660 - 1.660 203 1.863
- - - - - - - (2) (2) - (2)

 - - - - - - 1.660 (2) 1.658 203 1.861
Emissão de ações ordinárias 20.2.1 28 - - - - - - - 28 - 28
Efeito de plano de opções, liquidável em ações - 7 - - - - - - 7 - 7

- - - (315) - - - - (315) (22) (337)
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - - 83 - - - (83) - - - -

- - - - - - (2) - (2) (58) (60)
Antecipação de dividendos adicionais - - - - - - (378) - (378) - (378)

- - - - 90 - (90) - - - -
Transferência para retenção de lucros - - - 997 - - (997) - - - -
Total de transações de capital com acionistas 28 7 83 682 90 - (1.550) - (660) (80) (740)
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 7.627 2.174 198 3.225 90 (282) - 1 13.033 1.014 14.047

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhões de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 2.185 2.281 2.756
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício

321 272 681

 e variação cambial 132 318 266
Provisão para impairment de ativos imobilizados 13.2 - - 26

56 22
Resultado da equivalência patrimonial 12 (19) (300) 1 -
Pagamento baseado em ações 3 9 7 17

Fluxo de caixa antes de variações de ativos e 
 passivos operacionais 2.678 2.602 3.892 3.646
Variação do capital de giro 27 (26) (179) (60)

27 - - 137
Imposto de renda e contribuição social pagos (511) (503) (836)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 2.141 1.920 3.100 2.887
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

(8) (6)
Adições de ativos imobilizados 13.2 (1.139) (1.653) (1.666)

30 (66)
Aumento de capital em controladas - - -
Contribuições de capital em controladas em conjunto - - (1) (9)

- 63 -
Caixa líquido usado nas atividades de 
 investimento (1.336) (2.451) (1.704) (1.881)

Aumento de capital 28 - 28 -

 de gastos com emissão de ações - 3.028 - 3.028
Captação de empréstimos 1.500 2.750 1.900 2.750
Amortização de empréstimos (2.000) (3.773)
Juros pagos sobre empréstimos e venda de 

(98) (330) (126)
Liquidação de instrumentos derivativos - (251) - (290)

(697) (1) (751) (205)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades 

(1.314) 1.655 (1.553) 556
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (509) 1.124 (157) 1.562

5 3.166

5 2.657 3.166
Variação do caixa e equivalentes de caixa (509) 1.124 (157) 1.562

 Demonstrações dos Valores Adicionados  
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhões de Reais)

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 37.671 59.573 55.073
Outras receitas 119 109 53
Constituição de provisão para créditos de liquidação 
 duvidosa (8) (6) (13) (9)

37.827 59.669 55.117
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços 
 vendidos (30.789) (28.175)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.138) (3.929) (3.326)
Perda de valores ativos (25) (53)

(32.279) (29.338) (48.965) (46.308)
Valor adicionado bruto 5.548 4.940 10.704 8.809
Depreciação e amortização

(321) (272) (681)
Valor adicionado líquido produzido 5.227 4.668 9.930 8.128
Valor adicionado recebido em transferência
 Resultado de equivalência patrimonial 19 300 (1) -

72 213 220
Valor adicionado total a distribuir 5.295 5.040 10.142 8.348
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
 Remuneração direta (1.277)

(195) (180)
 F.G.T.S (79) (70) (165) (156)

(1.551) (1.390) (3.121)
Impostos, taxas e contribuições
 Federais (988) (2.562)
 Estaduais (990) (625) (1.529) (760)
 Municipais (31) (205) (178)

(1.855) (1.644) (4.296) (2.522)
Remuneração de capitais de terceiros
 Juros (329) (598) (873)
 Aluguéis (86) (78)
 Outras – – – (2)

(229) (407) (862) (1.159)
Remuneração de capital próprio

(380) (2) (36)
(1.280) (1.597) (1.280) (1.597)

 Participação de não controladores nos lucros retidos - - (80)
(1.660) (1.599) (1.863) (1.713)

Valor adicionado total distribuído (5.295) (5.040) (10.142) (8.348)

 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018

-
-

mensurados a VJR
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O re-

no resultado.

mensurados a custo 
amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortiza-
do utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado é reduzido 
por perdas por redução ao valor recuperável (Parte II). A receita de ju-
ros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido também 
no resultado.

Instrumentos de dívida ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os 
rendimentos de juros calculados utilizando o método de juros efetivos, 
ganhos e perdas cambiais e perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidos no resultado.

para o resultado.
Instrumentos patrimoniais 

ao VJORA
Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo, Os 
dividendos são reconhecidos como ganho no resultado a menos que os 
dividendos representem claramente uma recuperação de parte do custo 

-

de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

principal e juros sobre o valor principal em aberto.
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido 
para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no 
valor justo do investimento em outros resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento 
por investimento. 

-

de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA 

-

pelo segmento de Soluções Financeiras) é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um 

-

dos novos requerimentos de impairment, 

Ativos

CPC 38/IAS 39 CPC 48/IFRS 9

Nota Categoria
Valores 

contábeis Categoria
Valores 

contábeis

10 para venda 277
VJORA - instru-

277

outros 28.7
Mantido para 

negociação 5 VJR 5
Crédito ao consumidor concedido pela 

7
Empréstimos 

Custo amortizado 5.251

Contas a receber (a) 6
Empréstimos 

1.033 Custo amortizado 1.032

Outras contas a receber (a)
Empréstimos 

252 Custo amortizado 252
5 Valor justo VJR

11.865 11.621
(a) Os saldos de contas a receber de clientes, outras contas a receber e Crédito ao consumidor concedi-

-

-

-

• Perdas de crédito esperadas para 12 meses
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço. 
• Perdas de crédito esperadas para a vida inteira

Segmento de Varejo e Atacadão
O Grupo optou por mensurar as provisões para perdas com contas a receber e outras contas a receber 
(contas a receber de vendas em atacado, de cartão de crédito, de aluguel, cartão alimentação e verbas 
comerciais e outras contas a receber) por um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, 

-

perdas de crédito esperadas são estimativas pela probabilidade de perdas de crédito baseados nas 
perdas históricas e projeções de premissas relacionadas. 

-

similares de status de inadimplência e histórico de perdas.
Segmento de Soluções Financeiras

impairment está dividida em três 

• Estágio 1: -

 
• Estágio 2:
evidencia objetiva de impairment
dentro deste estágio. Neste caso, o valor referente à provisão para perda esperada por inadimplência 

-

crédito como o critério de atraso (30 dias) e de créditos forborne
• Estágio 3:
deterioração evidentes como resultado de um ou mais eventos que já ocorreram e que se materializam 

-

-

-
riormente apresentaram evento de inadimplência (ou “estágio 3”), para os quais a receita de juros é 

Metodologia de mensuração das perdas de créditos esperadas para o segmento de Soluções 
Financeiras:
O modelo de provisão para impairment

relevantes para a estimativa desses parâmetros devem ser consideradas. 

-

As premissas para cálculo da perda esperada por estágio são avaliadas em cada fechamento das 

contingentes sobre as linhas de créditos concedidos aos clientes do cartão Carrefour e Atacadão. O 

Inadimplência e problema de recuperação de crédito
-

• é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito Grupo, sem recorrer 

de atraso no seu segmento de Varejo e Soluções Financeiras.

Apresentação da provisão para perda de perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial 
As provisões para perdas de crédito esperadas são apresentadas no balanço patrimonial do Grupo da 
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