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continua

continuação

• Benfeitorias em imóveis de terceiros  20 a 25 anos

Outros 5 a 10 anos
Atendendo à natureza dos seus negócios, o Grupo considera que os seus bens e equipamentos não possuem valor residual.

Teste ao valor recuperável (Nota 14.3) 
Composição 

Controladora
31/12/2018 31/12/2017

(Em milhões de Reais) Custo Depreciação acumulada Impairment Valor contábil líquido Custo Depreciação acumulada Impairment Valor contábil líquido
(601) - 4.344 - 3.724

Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 2.009 (932) - 1.077 1.673 (756) - 917
Imobilizado em andamento 122 - - 122 76 - - 76
Terrenos - - 1.410 1.207 - - 1.207
Total 8.486 (1.533) - 6.953 7.170 (1.246) - 5.924

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

(Em milhões de Reais) Custo Depreciação acumulada Impairment Valor contábil líquido Custo Depreciação acumulada Impairment Valor contábil líquido
7.657 (1.991) (5) 5.661 6.913 (1.829) (12) 5.072

Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 5.889 (9) 2.469 (2.983) (21) 2.415
Imobilizado em andamento 156 - - 156 118 - - 118
Terrenos 2.186 - - 2.186 1.992 - - 1.992
Total 15.888 (5.402) (14) 10.472 14.442 (4.812) (33) 9.597
Movimentação do valor contábil líquido

Controladora
(Em milhões de Reais) Saldo em 01/01/2018 Adições Adições de depreciação Baixas líquidas Transferência Impairment Saldo em 31/12/2018

3.724 618 (116) (51) 169 - 4.344
Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 917 365 (200) (5) - - 1.077
Imobilizado em andamento 76 - - (371) - 122
Terrenos 1.207 1 - - 202 - 1.410
Total 5.924 1.401 (316) (56) - - 6.953
(Em milhões de Reais) Saldo em 01/01/2017 Adições Adições de depreciação Baixas líquidas Transferência Impairment Saldo em 31/12/2017

3.093 653 (96) (11) 85 - 3.724
Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 792 307 (171) (11) - - 917
Imobilizado em andamento 137 176 - - (237) - 76
Terrenos 1.052 3 - - 152 - 1.207
Total 5.074 1.139 (267) (22) - - 5.924

Consolidado
(Em milhões de Reais) Saldo em 01/01/2018 Adições Adições de depreciação Baixas líquidas Transferência Impairment Saldo em 31/12/2018

5.072 665 (196) (59) (5) 5.661
Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 2.415 (20) 7 (9) 2.469
Imobilizado em andamento 118 - - (399) - 156
Terrenos 1.992 1 - (9) 202 - 2.186
Total 9.597 1.652 (669) (88) (6) (14) 10.472
(Em milhões de Reais) Saldo em 01/01/2017 Adições Adições de depreciação Baixas líquidas Transferência Impairment Saldo em 31/12/2017

4.456 779 (25) (9) 5.072
Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 2.229 620 (17) 31 (17) 2.415
Imobilizado em andamento 298 260 - - - 118
Terrenos 1.956 3 - - 33 - 1.992
Total 8.939 1.662 (605) (42) (331) (26) 9.597

grave na previsão do crescimento do PIB do FMI.
-

Determinação do valor recuperável
Para determinação do valor recuperável dos segmentos do Grupo (Atacadão e Varejo) que tem um 

-

-

A Companhia efetuou os testes de impairment de ágio, com data base em 31 de dezembro de 2018, e 
concluiu que não há fatores que indiquem a necessidade de provisão de perdas por “impairment”, dado 

Análise de sensibilidade: 
Os testes de impairment

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

 
Taxa de desconto 

antes dos impostos
Taxa de crescimento 

contínuo
Taxa de desconto 

antes dos impostos
Taxa de crescimento 

contínuo
Varejo
Atacadão
A análise de sensibilidade para uma mudança simultânea nas entradas principais com base em premis-

testes com data base em 31 de dezembro 2018 e 2017 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 

-
-

por outro.

- Os ativos arrendados são reconhecidos no balanço patrimonial pelo valor justo ou, se inferior, pelo 

-

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-

Nota 15.1. Arrendamentos mercantis financeiros

Nota 15.2. Arrendamentos mercantis operacionais
Grupo como arrendatário

-
-

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

69 271 273
222 206 732 788

Acima de 5 anos 353 300 733 716
Grupo como arrendatário 639 575 1.736 1.777
Grupo como arrendador

em suas lojas.
-

Nota 14:  Intangível
Políticas contábeis
Ágio

3) - Combinações de Negócios pelo Grupo, e baseia-se na diferença entre o valor pago e o valor contábil 

Na data de transição para as IFRSs, o Grupo optou por manter o tratamento contábil das combinações 

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).

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 

Outros ativos intangíveis

às lojas.
-

Classe de ativos Vida útil

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.

-
tos com ágio gerado internamente e com marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Composição 

Controladora
31/12/2018 31/12/2017

(Em milhões de Reais) Custo
Amortização 

acumulada
Valor contábil 

líquido Custo
Amortização 

acumulada
Valor contábil 

líquido
Ágio 1.702 (312) 1.390 1.702 (312) 1.390

50 (33) 17 (27) 14
Total 1.752 (345) 1.407 1.743 (339) 1.404

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

(Em milhões de Reais) Custo
Amortização 

acumulada
Valor contábil 

líquido Custo
Amortização 

acumulada
Valor contábil 

líquido
Ágio 3.288 1.827 1.823
Fundo de comércio e 

93 (52) 41 91 42
18 - 18 52 - 52

1.296 (896) 400 1.127 (808) 319
Total 4.695 (2.409) 2.286 4.554 (2.318) 2.236
Nota 14.1. Ágio

-
tadas pelos segmentos do Grupo.

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

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

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

Valor líquido Valor líquido
Varejo 
Atacadão (a) 1.390 1.390
Total 1.827 1.823
(a) 
das ações da Companhia por meio de sua subsidiária, Korcula Participações Ltda. (“Korcula”). O ágio foi 

no montante de R$ 453 milhões e o preço de compra inicial no montante de R$ 2.233 milhões, subse-

Nota 14.2. Intangível e ágio - Movimentação do valor contábil líquido
Controladora

(Em milhões de Reais)
Saldo em 

01/01/2018 Adições Amortização
Saldo em 

31/12/2018
Ágio 1.390 - - 1.390

8 (5) 17
Total 1.404 8 (5) 1.407

(Em milhões de Reais)
Saldo em 

01/01/2017 Adições Amortização
Saldo em 

31/12/2017
Ágio 1.390 - - 1.390

12 6 14
Total 1.402 6 (4) 1.404

Consolidado

(Em milhões de Reais)
Saldo em 

01/01/2018 Adições
Amorti-

zação Baixas
Transfe-

rência
Saldo em 

31/12/2018
Ágio 1.823 - - - 1.827
Fundo de comércio e outros 

42 1 (3) - 1 41
52 19 - - (53) 18

319 123 (89) (5) 52 400
Total 2.236 147 (92) (5) - 2.286

(Em milhões de Reais)
Saldo em 

01/01/2017 Adições
Amorti-

zação Baixas
Transfe-

rência
Saldo em 

31/12/2017
Ágio 1.823 - - - - 1.823
Fundo de comércio e outros 

45 - (3) - - 42
75 38 - - (61) 52

223 (68) (1) 61 319
Total 2.166 142 (71) (1) - 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-

-
perável sempre que eventos ou mudanças no ambiente de mercado indicarem que o valor recuperável 

-

Os ativos individuais ou grupos de ativos são testados para o valor recuperável, comparando seu valor 

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 

-

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

-
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 

são testadas. 

alienação.

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.

impairment) no ágio.
Valor recuperável do ágio 

UGC ou grupo de UCGs às quais o ágio é alocado.

sinergias da combinação de negócios. Cada UGC ou grupo de UGCs aos quais o ágio é alocado deve 

Informação por segmento. 
Para efeitos de análise da quantia recuperável de ágio, considera-se que cada segmento operacional 
individual representa um grupo de UGCs.

não superior a cinco anos, acrescido de um valor terminal calculado projetando dados para o último 

-

-

-

forecast mais 

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

305 323
Acima de 5 anos - 1
Grupo como arrendador 459 467

Nota 16:  Fornecedores

Políticas contábeis
Fornecedores correspondem principalmente contas a pagar. Eles também incluem contas a pagar que 

responsabilidades antes e depois das transações de convênios.

-
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) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Terceiros: 
Fornecedores mercadorias 5.877 8.598
Fornecedores diversos 555
Fornecedores de imobilizado 183 153 303 269
Partes relacionadas: 
Carrefour Import S.A. - - 72 55
Sociedad Compras Modernas - - - 1
Maison Joannes Boubee - - 1 -
Carrefour Argentina - - 3 2
Fornecedores 6.713 6.084 10.423 9.410

contas a receber dos fornecedores com o Grupo decorrentes da venda de mercadorias e serviços. A 
-

rença 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” (Nota 22.2) na 

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 

resultados abrangentes.
Segmento de Varejo e Atacadão

-

respectivamente).
Segmentos de Soluções Financeiras

-

-

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 

-
cios anteriores. O valor do imposto a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como um 

-

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 temporá-
rias entre o valor contábil dos ativos e passivos na demonstração do balanço patrimonial consolidado e 

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 

-

um imposto de renda devido à mesma autoridade tributária sujeita a essa tributação.
Nota 17.1. Despesa de imposto de renda e contribuição social do exercício

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de renda e contribuição social corrente (555) (580) (880) (822)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 30 (102) (13) 91
Despesa de imposto de renda e contribuição social (525) (682) (893) (731)
Reconciliação da alíquota efetiva 

-

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes do imposto de renda e da  
 contribuição social 2.185 2.281 2.756 2.444

Imposto de renda e contribuição social pela  
 alíquota de imposto combinada (743) (776) (937) (831)
Diferenças permanentes:
Pagamento de juros sobre capital próprio 236 - 236 -
Correção monetária de depósitos judiciais - - 23
Equivalência patrimonial (3) 93 - -
Outras diferenças permanentes (15) 1 (33) (31)
Outros itens:
Variação da parcela de impostos diferidos não reconhecidos - - (103) 139

- - (86)
Outros - - 15
Total (525) (682) (893) (731)
Alíquota efetiva 24% 30% 32% 30%
Nota 17.2. Impostos diferidos ativos e passivos

-
bro de 2018. Variação positiva de R$ 162 milhões em relação a 31 de dezembro de 2017 é principal-

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Saldo de impostos diferidos ativos - - 352

(502)
Saldo líquido de impostos diferidos ativos (passivos) (442) (473) 12 (150)

Controladora

(Em milhões de Reais) 01/01/2017
Resultado do 

exercício
Outros resultados 

abrangentes 31/12/2017
Resultado do 

exercício
Outros resultados 

abrangentes 31/12/2018
(90) (18) - (108) (22) - (130)

- - - -
Total imposto diferido passivo (562) (18) - (580) (22) - (602)

87 (86) (1) - - - -
Provisões - 1 91
Outras provisões administrativas 2 - - 2 2 -
Provisão para participação nos lucros 35 (2) - 33 7 -
Provisão para descontos de vendas em estoque 19 1 - 20 2 - 22
Plano de ações - 2 - 2 - - 2
Outras provisões 6 (3) - 3 (2) - 1
Total imposto diferido ativo 192 (84) (1) 107 52 1 160
Imposto de renda e contribuição social diferido (370) (102) (1) (473) 30 1 (442)
 Consolidado

(Em milhões de Reais) 01/01/2017
Resultado do 

exercício
Outros resultados 

abrangentes 31/12/2017
Resultado do 

exercício
Outros resultados 

abrangentes
Adoção inicial 

IFRS 9 31/12/2018
(152) (16) - (168) (20) - - (188)
(619) 1 - (618) - - - (618)

- (3) - (3) 3 (1) - (1)
Total imposto diferido passivo (771) (18) - (789) (17) (1) - (807)

8 - 12 3 - - 15
(93) (1) - - - - -

Provisões 1.186 77 - 1.263 (1) 109 899
- 870 - - 866

Provisão para participação nos lucros - - - - 87
Provisão para descontos de vendas em estoque 19 1 - 20 133 - - 153
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - - - - 65 159
Plano de ações - 2 - 2 (2) - - -
Outras provisões 1 - - 1 297 - - 298
Total imposto diferido ativo 2.242 (29) (1) 2.212 92 (1) 174 2.477
Total de impostos diferidos ativos e passivos 1.471 (47) - 1.423 75 (2) 174 1.670
Impostos diferidos ativos não reconhecidos (1.712) 139 - (1.573) (88) 3 - (1.658)
Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos (241) 92 (1) (150) (13) 1 174 12

Nota 17.3: Imposto de renda e contribuição social diferidos não reconhecidos 
Os ativos não reconhecidos de imposto de renda e contribuição social diferidos totalizaram R$ 1.658 
milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 1.573 milhões em 31 de dezembro de 2017), incluindo R$ 822 

em diferenças temporárias (R$ 860 milhões em 31 de dezembro de 2017).

sendo que para as empresas do segmento de Varejo, o estudo técnico de viabilidade foi aprovado pela 

Impostos diferidos ativos  
reconhecidos

Impostos diferidos ativos  
não reconhecidos

(Em milhões de Reais) Controladora Consolidado Controladora Consolidado
2019 100 380 - -
2020 30 132 - -
2021 30 177 - -
2022 - - -
2023 - - - 62

- - - 210
2027-2029 - - - 178
2030-2032 - - - 178
2033-2035 - - - 178
2036-2038 - - - 178

- - - 178
- - - 178

178
- 59 - 96

Total 160 748 - 1.658

Nota 18: Provisões e Passivos Contingentes
Políticas contábeis

-

ou não formalizada) como resultado de um evento passado, seja provável que será necessária uma 

do montante da obrigação. O valor da provisão é estimado com base na natureza da obrigação e no 

trabalhistas, cuja provisão é estimada com base nas perdas históricas. 

• Uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque (i) 

-
-se de resultado que nunca venha a ser realizado. O Grupo divulga o ativo contingente, quando for pro-

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) 31/12/2017 Adições Utilizações Reversões 31/12/2018
Tributárias 6 (3) -
Trabalhistas 56 28 (23) (5) 56

9 (3) 26
5 2 - - 7

Provisões 128 45 (30) (8) 135
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