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continua

continuação

Impacto do novo modelo de perdas por redução ao valor recuperável

aumentar e se tornar mais voláteis. A aplicação dos requerimentos de perdas por redução ao valor recu-

impairment

(Em milhões de Reais)
1 de janeiro 2018

CPC 38/IAS 39 CPC 48/IFRS 9 Efeito da adoção inicial
(35) (1)

(1.037)
Provisão para compromissos contingentes -
Total (828) (1.216) (388)

Parte III - Contabilidade de Hedge 

O IFRS 9 permite, que os ganhos e perdas e com derivativos e variação cambial possam ser demons-

resultado operacional, dependendo da natureza do item protegido.

da transação no momento da decisão da importação de um determinado bem.

Controladora Consolidado

CPC 38/
IAS 39

CPC 48/
IFRS 9

Efeito da 
mudança de 

prática contábil
CPC 38/

IAS 39
CPC 48/

IFRS 9

Efeito da 
mudança de 

prática contábil
Custo das mercadorias vendidas (28.931) (28.922) 9 35

(80) (89) (9) (326) (361) (35)

objetivo e estratégias de gestão de risco. O Grupo passou a aplicar, prospectivamente, uma abordagem 
qualitativa para avaliar a efetividade do hedge.

os quais não são contratados instrumentos de hedge são reconhecidos como custo das mercadorias 
vendidas, de acordo com a natureza da operação.
Transição 

maneira retrospectiva, sem retratação do passado. As diferenças nos valores contábeis de ativos e 

Nota 2.3. Novas normas publicadas ainda não vigentes

A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
Nota 2.3.1. CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos

-
damentos e interpretações, introduz importantes mudanças na contabilização dos contratos de aluguel 
por parte do locatário, removendo para este último, a distinção entre locações operacionais e locações 

-

correspondente ao valor presente dos pagamentos futuros do arrendamento por prazo razoavelmente 

demonstração do resultado (reconhecimento de uma despesa de amortização e despesa de juros, ao 

-

como contratos de curto prazo (menos de 12 meses).

-
tratos). Estes contratos referem-se a aluguel de lojas, centros de distribuição e matriz da nossa empresa 

-
-

-

empréstimo marginal será aplicada. 
-

trato de arrendamento, assim como o cálculo e a geração dos dados necessários para a contabilização 

ferramentas de gerenciamento do Grupo.

tais como, implementação do sistema, o quadro a ser usado para determinar o prazo razoavelmente 
certo de contratação (que depende em particular, de cada tipo de ativo subjacente), e a metodologia 

-

Os compromissos de arrendamento assumidos, relacionados a locações, divulgados na nota 33 destas 
-
-

gais ou contratuais para término antes do vencimento dos contratos, e por tanto,  não são totalmente re-

Nota 2.3.2. Outras normas
-

-
to em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 

• Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias normas.
• Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. 

Nota 3:  Eventos Significativos do Exercício
Nota 3.1. Distribuição de lucros

totalizaram R$ 697 milhões. As distribuições foram feitas na forma de juros sobre capital próprio e se 

total de R$ 317 milhões, paga aos acionistas nos meses de maio (R$ 195 milhões) e agosto (R$ 122 
milhões).

valor de R$ 380 milhões, paga aos acionistas no mês de dezembro.
Nota 3.2. Rating
Em 16 de abril 2018, a Companhia divulgou a seguinte atribuição de ratings corporativos para Atacadão 

• Atacadão S.A. - S&P atribuiu o rating de crédito na escala nacional de “brAAA”, com uma Perspectiva 

• Banco CSF - S&P atribuiu o rating de crédito na escala nacional de “brAA-”, com uma perspectiva 
estável. Após o fato relevante divulgado pela Companhia, S&P alterou a tabela de correspondência 
entre os ratings internacionais e brasileiros em junho de 2018, e atribuiu o rating de crédito de “brAAA”.
Nota 3.3. Emissão de títulos de dívida

O Banco Carrefour Soluções Financeiras (CSF) fez sua estreia no mercado de capitais em 11 de junho 

1º Série 2º Série
Valor R$ 300 milhões
Vencimento

Vencimento juros Semestral Semestral
Emissão de Debêntures - Atacadão
Em 12 de abril de 2018, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi aprovada a pri-

-
res”, respectivamente), totalizando o montante de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões 
de reais) na data de emissão.
Uma segunda emissão efetuada em dezembro de 2018, com captação de recursos em janeiro de 2019, 
totalizando um montante de R$ 900 milhões. 
Nota 3.4. Reconhecimento de créditos ICMS
No quarto trimestre de 2018, a Companhia concluiu a análise referente ao crédito de ICMS Substituição 

decorrente da decisão do Superior Tribunal Federal (STF) de outubro de 2016, que reconheceu o direito 
dos contribuintes à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária se 
a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 

e despesas.

de janeiro de 2018 foi reconhecido na rubrica de outras receitas e despesas. 

 Nota 4:  Base de Consolidação
Políticas contábeis

controladas a partir da data de aquisição (data em que o Grupo adquire controle) até à data em que o 
-

ladas em conjunto contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial.
(i) Controladas

-
vimento com a entidade e tem a capacidade de afetar esses retornos através de seu poder sobre a 
entidade. O Grupo considera todos os fatos e circunstâncias ao avaliar se controla uma subsidiária, 
tais como direitos resultantes de acordos contratuais ou potenciais direitos de voto substanciais detidos 
pelo Grupo.

-
ceiras consolidadas a partir da data de aquisição do controle. Os resultados das controladas vendidas 

(ii) Coligadas e empreendimentos controlados em conjunto (joint-ventures)

-

Nota 12 "Investimentos".

Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente convencionado, do controle de negócio, que 

das partes que partilham o controle.
Combinações de negócios 

assumidos constituem um negócio, são contabilizados pelo método de aquisição. As combinações de 

e mensurados pelo valor justo.
-

-
gistrado diretamente no balanço patrimonial da adquirida, e é subsequentemente testado para eventual 

(“UGC”) que corresponde à informação por segmento a que a adquirida pertence, pelo método descri-

diretamente no resultado.
-

ção das participações dos não controladores na adquirida (ou seja, participação destas não controlado-

- Valor justo, de forma que parte do ágio reconhecido no momento da combinação de negócios seja 
alocado à participação de não controladores (método de "ágio integral"), ou

-
vel ao Grupo seja reconhecido (método "ágio parcial").
O método utilizado é determinado numa base de transação a transação.
O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não controladores na adquirida pela participação 

• Os montantes provisionados reconhecidos para uma combinação de negócios podem ser ajustados 
-

-
ção transferida, são compensados por um ajuste correspondente ao ágio, desde que resulte de fatos e 

de mensuração são reconhecidos diretamente no resultado.
• Para uma combinação de negócios realizada em estágios (aquisição por etapas), quando o controle 
é adquirido, a participação de capital anteriormente mantida é reavaliada pelo valor justo por meio do 
resultado. No caso de redução da participação societária do Grupo, resultando em perda de controle, as 
participações remanescentes são também mensuradas ao valor justo por meio do resultado.

que são incorridos.
Alterações na participação que não resultem em mudança de controle
Qualquer alteração na participação do Grupo numa controlada após uma combinação de negócios que 

-
-

Conversão de operações em moeda estrangeira
As transações efetuadas por entidades do Grupo numa moeda diferente da sua moeda funcional são 

de resultado.
Transações eliminadas na consolidação
As transações e saldos intragrupo e quaisquer rendimentos ou despesas não realizados decorrentes 

consolidadas. Os ganhos não realizados decorrentes de transações com controladas registradas na 
equivalência patrimonial são eliminados dos investimentos proporcionalmente à participação detida 
naquela controlada. As perdas não realizadas são eliminadas da mesma forma que os ganhos não rea-
lizados, mas apenas na medida em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.
Base de consolidação em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017

31/12/2018 31/12/2017
% de participação % de participação

Direta Indireta Direta Indireta
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. (“Carrefour” ou “CCI”)
 - Subsidiárias 100,00 - 100,00 -
Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. 0,01 99,99 0,01 99,99
Imopar Participações e Administração Imobiliária Ltda. 0,10 99,90 0,10 99,90
Nova Tropi Gestão de Empreendimentos Ltda. 0,01 99,99 0,01 99,99
CMBCI Investimentos e Participações Ltda. 0,01 99,99 0,01 99,99

- 100,00 - -
BSF Holding S.A. - Subsidiárias - 51,00 - 51,00
Banco CSF S.A. - 51,00 - 51,00

Pandora Participações Ltda. 99,99 - 99,99 -
Rio Bonito Assessoria de Negócios Ltda. - 99,99 - 99,99
Verparinvest S.A. - 99,99 - 99,99

Em 2018, não houve alterações nos fatos e circunstâncias consideradas pelo Grupo para avaliar a 
relação de controle junto às suas subsidiárias.

 Nota 5:  Caixa e Equivalente de Caixa
Políticas contábeis

Controladora Consolidado
 (Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
 Bancos 

51 - 35 96
 Caixa e equivalentes de caixa - - 85 83

-

em 31 de dezembro de 2017) no Consolidado. 
Não há restrições materiais sobre a capacidade de recuperar ou usar os ativos supramencionados.

 Nota 6:  Contas a Receber 
Políticas contábeis
As contas a receber correspondem, em sua maior parte, a contas a receber de atividades de atacado 

shopping centers.

As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da fatura e ajustadas a valor presente 
(quando aplicável), incluindo os respectivos impostos diretos sob os quais o Grupo é responsável. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é reconhecida quando necessário com base na estimativa 

Financeiros, o contas a receber vendido é desreconhecido quando a Companhia entrega o controle e 

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Vendas em atacado
A receber de cartão de crédito 51 - 35 96
Aluguel a receber de shopping centers e outros serviços - - 85 83
Cartão alimentação - - 36 69
Verbas comerciais a receber (a) 187 180 250
Verbas comerciais a receber de partes relacionadas 
 (a) e (b) 77 73 108
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (12) (15) (58) (35)
Contas a receber, líquido 768 704 907 1.033
Circulante 768 704 901 1.033
Não circulante - - 6 -
(a) São representados basicamente por valores a receber de fornecedores em decorrência de acordos 
comerciais realizados no momento da compra de mercadorias para revenda e outros acordos pontuais. 

(b) Saldo a receber de partes relacionadas, como parte do contrato global com a controladora do Grupo 
na França (Nota 29).
Cessão de contas a receber de clientes

O saldo correspondente a essas operações era de R$ 2.198 milhões em 31 de dezembro de 2018, dos 
quais R$ 1.160 milhões foram realizados no Cartão Carrefour, e R$ 1.038 milhões com outros cartões 
(R$ 1.858 milhões em 31 de dezembro 2017, dos quais R$ 1.087 milhões realizados no Cartão Carre-

-

 Nota 7:  Atividades de Soluções Financeiras
Políticas contábeis
Para dar suporte ao seu negócio de varejo, o Grupo oferece serviços bancários aos seus clientes.

que podem ser utilizados nas lojas do Grupo e em outros locais, além de empréstimos de crédito ao 
consumo.

-

-

-
rente” e "Operação com cartão de crédito - não corrente”.

-

linhas correspondentes do balanço patrimonial.
-

tras receitas".

Nota 7.1. Crédito ao consumidor concedido pela empresa de soluções financeiras (ativo)

Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017

5.063
2.021

255 62
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (b) (1.799)

6.583 5.494
Circulante 6.266 5.265
Não circulante 317 229
a) O saldo a receber refere-se, substancialmente, às operações decorrentes do cartão de crédito do 
Banco CSF S.A. de clientes para os quais já foi emitida a fatura, mas ainda não foi pago integralmente.

Nota 7.2. Operações de cartão de crédito (passivo)

Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017

281
4.521 3.867

 Relacionados a adquirentes 3.361 2.769
1.160 1.098

Operações de cartão de crédito 5.070 4.148
Circulante 
Não circulante 116
(i) Referem-se aos valores a repassar a bancos referentes a créditos cedidos pela empresa Carrefour 
Comércio e Indústria Ltda.

 Nota 8:  Estoques
Políticas contábeis

-
nentes do custo de compra dos bens vendidos e leva em consideração os descontos e os rendimentos 
comerciais negociados com os fornecedores.

-

custos adicionais estimados necessários para a realização da venda. O Grupo ajusta regularmente a 
realização do valor de estoque devido a perdas e danos.
As provisões para perdas de estoques são registradas com base em percentuais aplicados a mercado-

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Produtos alimentares 3.172 3.073 3.992 3.866
Produtos não alimentares 187 198 988 985
Outros produtos - - 152
Estoques, líquidos 3.359 3.271 5.132 4.999

-
lhões na Controladora, totalizando R$ 12 milhões (R$ 15 milhões em 31 de dezembro de 2017), e R$ 
1 milhões no Consolidado, totalizando R$ 68 milhões (R$ 69 milhões em 31 de dezembro de 2017).
 Nota 9:  Impostos a Recuperar

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
ICMS 55 70 358 235
ICMS substituição tributária (ST) (a) 1.265 628 2.606 1.982
ICMS a recuperar ativo imobilizado 65 56 69 59
PIS e COFINS (b) 85 258 91
Outros - - 7 5
Provisão para perda de ICMS e ICMS ST (28) (506) (276)
Impostos a recuperar 1.316 771 2.792 2.096
Circulante 152 358 367
Não circulante 1.729

recebem mercadorias com ICMS e ICMS-ST que já foram pré-pagos pelos fornecedores ou pelo Grupo. 
-

-
rar ou compensar pelo Grupo também aumentaram. O Grupo está realizando partes destes créditos 
através de pedidos de compensação baseado em regimes especiais e também cumprindo com outros 
procedimentos requeridos pelos estados.
Com relação aos créditos que não podem ser compensados imediatamente, a Administração do Gru-
po entende que a realização ocorrerá no curto e longo prazos, baseado em estudo de recuperação 
preparado pela Administração por Estado que inclui, entre outros itens, o histórico de realização, as 
mudanças na cadeia de suprimentos, pedidos adicionais de regime de substituição, previsões de cres-

para terceiros. Estes estudos foram preparados baseados em informações derivadas do plano de negó-
cio estratégico previamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.

-
cidos na rubrica de outras receitas e despesas.
Conforme descrito na nota 25, o Grupo efetuou a provisão para outros créditos de ICMS, relacionado 
a diversos assuntos.

(b) As controladas Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e Comercial de Alimentos Carrefour Ltda., 

do PIS e da COFINS. Veja maiores detalhes na nota 18.6.1.

Nota 10:  Títulos e Valores Mobiliários

30/12/2018
Consolidado

(Em milhões de Reais)
Valor de custo 

atualizado
Dentro de  

365 dias
Acima de  
365 dias Total

Carteira Total:
 Letras Financeiras do Tesouro 272 2 274
 Outros (BSF Holding) 21 7 21
Títulos e valores mobiliários 295 286 9 295

30/12/2017
Consolidado

(Em milhões de Reais)
Valor de custo 

atualizado
Dentro de  

365 dias
Acima de  
365 dias Total

Carteira Total:
 Letras Financeiras do Tesouro 258 - 258 258
 Outros (BSF Holding) 19 6 13 19
Títulos e valores mobiliários 277 6 271 277

-

Nota 11:  Depósitos e Bloqueios Judiciais
Políticas contábeis
Os depósitos e bloqueios judiciais do Grupo são registrados pelo montante pago quando o depósito 

como ativos não circulantes, uma vez que se espera que sejam utilizados a partir de 12 meses da data 
do balanço.
O Grupo está contestando o pagamento de certos impostos, contribuições, obrigações trabalhistas e 

judiciais relacionados à provisão para processos judiciais.

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
 Tributários 103 2.090 2.022
 Trabalhistas 5 9 82 89

1 -
 Bloqueios Judiciais - - 16 13
Depósitos e bloqueios judiciais 109 133 2.231 2.170

• A ação do CCI sobre a incidência de PIS e COFINS não cumulativo, que totaliza R$ 1.383 milhões em 
31 de dezembro de 2018 (R$ 1.232 milhões em 31 de dezembro de 2017).

milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 329 milhões em 31 de dezembro de 2017).
As provisões para os mesmos montantes são contabilizadas em cada encerramento, conforme Notas 
18.2.1 e 18.2.2.

Nota 12:  Investimentos 
Políticas contábeis
Os balanços patrimoniais individuais e consolidados incluem a participação do Grupo em Investidas 

a data em que este é perdido.
A controlada em conjunto é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial e faz parte integrante 

componente separado nas demonstrações consolidadas.
Composição dos saldos

Empresas
Percentual de 

participação direta 31/12/2018 31/12/2017
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 6.359
Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. - -
Imopar Part. Adm. Imob. Ltda. - -
Nova Tropi Empreend. Imob. Ltda. - -
Pandora Participações Ltda. 296 302
CMBCI Invest. e Particip. Ltda. (b) - -
(-) Eliminação (a) (366)
Total dos investimentos 6.289 6.377

Movimentação dos saldos
31/12/2017 31/12/2018

01/01/2017
Aumento 

de capital
Outorga de 

opção de ações
Resultado de 

equivalência patrimonial Saldo
Mudanças de 

práticas contábeis
Outorga de 

opção de ações
Resultado de 

equivalência patrimonial
Outros resultados 

abrangentes Saldo
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 1.200 8 268 (109) 3 (3) (1) 6.359
Pandora Participações Ltda. 257 - 5 302 - - (6) - 296
(-) Eliminação (a) - - 27 - - 28 - (366)
Total 4.829 1.240 8 300 6.377 (109) 3 19 (1) 6.289

(b) O saldo de R$ 75 milhões (R$ 75 milhões em 31 de dezembro de 2017) refere-se à participação de 

conjunto (joint venture), a Cosmopolitano Shopping Empreendimentos S.A., contabilizada pelo método 

A Cosmopolitano Shopping Empreendimentos S.A. atua em (i) desenvolvimento, implantação, operação 
comercial e administrativa, incluindo leasing de espaços comerciais e publicitários, áreas de estacio-
namento operacionais e atividades correlatas, bem como outros empreendimentos de construção e 
imóveis em seu shopping center localizado na Capital do Estado de São Paulo e denominada Cosmopo-

e (iii) participação em outras sociedades.

Nota 13:  Propriedade para Investimento e Imobilizado

Nota 13.1. Propriedade para investimentos
Políticas contábeis

-

por centros comerciais (unidades de varejo e de serviço localizadas atrás da área de check-out das 
-

ao custo.
A receita de aluguel gerada por propriedades de investimento é registrada na demonstração de resulta-

-

locação e são reconhecidas ao longo do prazo da locação (Nota 15).

• Por meio da aplicação de um múltiplo em função de (i) a rentabilidade de cada shopping e (ii) uma 
-

dade, ou

Yield Method). Os avaliadores geralmente também 
comparam os resultados da aplicação desses métodos aos valores de mercado por metro quadrado e 
aos valores de transação recentes.

baseiam-se em passar rendas para os imóveis próprios do Grupo, o valor justo das propriedades para 

Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017
Custo da propriedade para investimentos 527 521

(111) (99)
Total das Propriedade para investimentos, líquido 416 422

Movimentação de propriedade para investimento
Em 1° de janeiro de 2017 89
Adições
Transferência advinda do imobilizado 333

Em 31 de dezembro de 2017 422
Transferência advinda do imobilizado 6

(12)
Em 31 de dezembro de 2018 416
As receitas de aluguéis geradas por propriedades de investimento, registradas na demonstração de re-
sultado na rubrica “Outras receitas”

-
veis totalizaram R$ 26 milhões em 31 de dezembro 2018 (R$ 13 milhões em 31 de dezembro de 2017). 
Em 2017, a Companhia transferiu o valor de R$ 333 milhões (R$ 361 milhões de custo e R$ 28 mi-

A avaliação do valor justo das propriedades para investimentos é realizada semestralmente, sendo a 
última realizada em 31 de dezembro de 2018, resultando num valor justo das propriedades para inves-
timentos de R$ 560 milhões.
Nota 13.2. Imobilizado
Políticas contábeis

Reconhecimento inicial
Em conformidade com o CPC 27 (IAS 16) - Ativo Imobilizado
são registradas pelo custo de aquisição menos as amortizações acumuladas e quaisquer perdas de 

operar de maneira pretendida pela Administração, bem como os custos de desmobilização onde esses 
ativos estão localizados. 

-
mento.

-
cadas.
Custos subsequentes
O custo de substituição de um item de imobilizado é reconhecido no valor contábil desse item no caso 

Os custos de manutenção dos itens de imobilizado são reconhecidos no resultado quando incorridos.
Os ganhos e perdas resultantes da alienação de um item de ativo imobilizado são calculados através 
da comparação entre os rendimentos recebidos dessa alienação com o valor no imobilizado e são reco-

Quando o uso da propriedade muda de “ocupada pelo proprietário” para uma propriedade de inves-
-

mento.
Vida útil

Ativos não circulantes mantidos para venda e operação descontinuada.
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