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continua

continuação

Consolidado

(Em milhões de Reais) 31/12/2017

Efeito ado-
ção CPC 48/

IFRS 9 Adições Utilizações Reversões 31/12/2018
Tributárias 2.057 - (123) 2.263
Trabalhistas 397 - 237 (222) (85) 327

325 - (69) 313
Compromissos contingentes (a) - 82 (95) - 131

11 - 2 - - 13
Provisões 2.790 144 828 (487) (228) 3.047
(a) -
nanceiras passou a reconhecer uma provisão sobre os compromissos contingentes referentes às linhas 
de créditos concedidas aos clientes dos cartões Carrefour e Atacadão apresentadas nos compromissos 

(veja nota 2.2.2).
As empresas do Grupo estão envolvidas em certo número de processos judiciais, administrativos e 

que podem resultar em autos de infração. As principais reclamações e processos judiciais são descritas 

Litígios e processos judiciais

Nota 18.2. Riscos Tributários 

municipais, estaduais e federal. Para aquelas em que há uma estimativa de perda provável, foram cons-

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 

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. 

itens em disputa, cessando assim a necessidade de reconhecimento de provisão adicional e respectivos 
depósitos judiciais.

milhões em 31 de dezembro de 2017).
Nota 18.2.2. Contribuição social sobre o lucro (CSLL)

totalizava R$ 393 milhões (R$ 333 milhões em 31 de dezembro de 2017).
Nota 18.2.3. Outros impostos

-

energia elétrica, falta de pagamento e obrigações acessórias, (ii) Aplicação do Fator Acidentário de Pre-

Nota 18.3. Disputas relacionadas a empregados (Trabalhistas)
-
-

mações em relação à jornada de trabalho, entre outras obrigações previstas na legislação trabalhistas. 
-

cumprimento da legislação trabalhista e ajuste de conduta. 
Demandas de ex-empregados e empregados terceirizados 

histórico de perdas para avaliar o montante envolvido para casos em fase inicial e inferiores a R$ 1 

nos últimos dois anos e segregando os empregados pelas principais categorias, uma média sobre os 
pagamentos efetuados sobre os montantes reclamados é calculada e aplicada para novas reclamações. 

Nenhuma reclamação trabalhista individualmente é considerada como material pelo Grupo.

Nenhuma das ações movidas por associações ou Ministério Público é considerada individualmente 
material pelo Grupo.
Em 31 de dezembro de 2018, as provisões para processos trabalhistas totalizavam R$ 327 milhões (R$ 
397 milhões em 31 de dezembro de 2017).
Nota 18.4. Disputas legais e comerciais (Cível)
O Grupo está sujeito a auditorias regulares pelas autoridades responsáveis pela supervisão do cum-

das disposições legais ou contratuais.
Nota 18.5. Passivos contingentes

milhões em 31 de dezembro de 2017). 

Nota 18.5.1. Tributários
Dedutibilidade de amortização de ágio no Atacadão S.A. (IRPJ e CSLL)

referente à aquisição do Atacadão ocorrida em 2007.

do ágio decorrente da aquisição do Atacadão em 2007. A referida aquisição foi realizada por meio de uma 
holding brasileira a qual foi, posteriormente, incorporada pelo Atacadão. Além disso, os autos de infração 

montante de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) pago pelo Atacadão aos seus acionistas, desproporcio-
nalmente à participação detida pelos acionistas. Este auto de infração foi contestado pela Companhia.
Para o primeiro caso, durante o primeiro semestre de 2016, uma decisão parcialmente favorável foi pro-
ferida, em esfera administrativa, reduzindo o risco total do auto de infração, quanto à dedutibilidade das 

favorável do julgamento), em decorrência das decisões, a cobrança mantém-se em R$ 1.897 milhões 
(R$ 1.827 milhões em 31 dezembro de 2017). 

aos demais pontos (dedutibilidade da amortização do ágio, multa isolada e JCP) e deu prosseguimento 
à defesa na esfera judicial. Em outubro de 2017, a Companhia ingressou com medida judicial para 

seguro-garantia.
Em julho de 2018 foi proferida decisão judicial de primeira instância desfavorável com relação aos 
juros sobre capital próprio - “JCP”. Em face desta decisão, a Companhia apresentou recurso, e não há 
alteração na avaliação de risco.
Adicionalmente, quanto à mesma operação, a Companhia recebeu um segundo auto de infração com-

-

essa matéria.
Com relação ao segundo caso mencionado acima, em fevereiro de 2018, a Companhia obteve de-

distribuição dos juros sobre capital próprio (“JCP”), o CARF manteve o posicionamento desfavorável. 

Em 31 de dezembro de 2018, o montante total em disputa era de R$ 2.677 milhões (R$ 2.570 milhões 
em 31 de dezembro de 2017), considerando o imposto de renda e contribuição social diferidos registra-

2.098 em dezembro de 2017).

O Carrefour recebeu autos de infração do Estado de São Paulo para os anos calendários de 2006 a 
2010, referentes à suposta falta de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

Tais cancelamentos resultam de situações nas quais os clientes do Carrefour eventualmente desistem 
-

four”, por meio do qual o Carrefour adota preço inferior comprovado e apresentado pelo cliente, em um 
produto idêntico àquele a ser comprado numa loja Carrefour. 
A defesa do Carrefour tem consistido em demonstrar, por amostragem, que cada cancelamento regis-

-
nas dois casos haviam sido julgados na esfera judicial, ambos com decisão favorável ao Carrefour. Para 
o segundo caso, a Fazenda Estadual apresentou recurso. Os demais processos aguardam julgamento 
seja na esfera administrativa ou na esfera judicial. 
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo desta contingência era de R$ 1.867 milhões (R$ 1.808 milhões 
em 31 de dezembro de 2017).
Créditos tributários decorrentes de determinadas despesas (PIS e COFINS)

foi de R$ 1.021 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 978 milhões em 31 de dezembro de 2017).

-
no de parte dos créditos tributários originados na aquisição de produtos da cesta básica. Esta decisão 
foi publicada pelo STF em 13 de fevereiro de 2015, com efeito de repercussão geral, impactando todos 
os contribuintes. 
Os contribuintes apresentaram embargos de declaração visando, inclusive, a modulação dos efeitos da 

impossibilitando, dessa forma, a mensuração de seus efeitos e qualquer reconhecimento nas demons-

Ocorre que, ainda que o STF não tenha analisado a questão da modulação dos efeitos da decisão, 
determinados órgãos do Poder Judiciário estão julgando esses casos.  A Controlada Carrefour, com 

de decisões desfavoráveis em 2018 e 2019. 
Nos meses de novembro e dezembro de 2018, a controlada Carrefour aderiu a programa de anistia, 
para certas causas, de governos estaduais do Rio de Janeiro e Rio Grande do sul. O valor pago foi de 
R$106 milhões, já considerando as reduções do plano de anistias no valor de R$ 105 milhões.
Em 31 de dezembro de 2018, o valor total das autuações recebidas e não provisionadas pelo Grupo foi 
de R$ 813 milhões (R$ 986 milhões em 31 de dezembro de 2017).

ICMS - São Paulo
Os centros de distribuição de São Paulo receberam autuações referentes a supostos créditos indevidos 
de ICMS. As Autoridades alegaram que tais créditos haviam sido reconhecidos em 2008 através de 

Dedutibilidade da amortização do ágio no Carrefour (IRPJ)
No decorrer de suas atividades econômicas, o Grupo Carrefour adquiriu nove redes de supermercados 
entre os anos de 1998 a 2001, que foram posteriormente incorporadas ao Carrefour. Estas transações 

Referente à matéria e para os anos de 2007 a 2012, a autoridade tributária questiona a dedutibilidade da 
amortização do ágio, reconhecida pelo Carrefour, considerando os fundamentos legais estabelecidos 

-
são é a comprovação de pagamento feito pelo Carrefour para as aquisições realizadas e alocação das 
despesas de ágio. Adicionalmente, os autos de infração tratam também sobre as despesas de provisões 

está aguardando a publicação da decisão. As demais aquisições ainda aguardam julgamento.
-

cialmente favorável quanto à dedutibilidade do ágio referente às duas aquisições e relativo ao lucro tri-
butável, entretanto, a Câmara julgou improcedente a dedutibilidade do ágio para as demais aquisições. 

-
ração que foram julgados e a Câmara Superior do CARF manteve a decisão parcialmente favorável. 
Considerando que após a decisão desse acórdão ocorrerá o encerramento da esfera administrativa, a 
controlada seguirá com a discussão na esfera judicial.
Em março de 2018, o processo foi encerrado na esfera administrativa e a Receita Federal do Brasil 
constituiu a cobrança do débito remanescente com base nos efeitos da decisão parcialmente favorável. 
A Companhia está seguindo com a discussão na esfera judicial e apresentou seguro garantia.
Em dezembro de 2018, a controlada Carrefour recebeu um auto de infração sobre o mesmo tema, mas 

CSLL. A defesa administrativa foi apresentada em janeiro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2018 o valor total das autuações recebidas era de R$ 266 milhões (R$ 539 
milhões em 31 de dezembro de 2017). 

Como prática comum no varejo, o Carrefour recebe descontos comerciais de seus fornecedores e consi-
dera tais valores como redução de custos e despesas. O Carrefour recebeu autos de infração nos quais 

-
temente sujeitos à tributação de PIS e COFINS. 

-
lhões (R$ 523 milhões em dezembro de 2017).

Imposto sobre transmissão de bens Imóveis - ITBI - Carrefour
-

veis realizadas através do aumento de capital (integralização de capital).
-

tuição Federal (artigo 156) às operações de transferência imobiliária, através de aumento de capital das 
empresas. Em sua defesa, o Carrefour demonstrou que todas as propriedades foram transferidas como 
aumento de capital e que tais transferências não estão sujeitas à tributação do ITBI e a ocorrência da 
prescrição das cobranças.

-

Nota 18.6. Ativos contingentes
O Grupo ingressou com ações judiciais para pleitear a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na 
base de cálculo do PIS e da COFINS e também sobre o pagamento de ICMS sobre a metodologia de 
substituição tributária, quando a margem presumida é superior à margem obtida na venda ao consu-

decisões favoráveis aos contribuintes. As ações judiciais permitiriam o reconhecimento dos créditos, no 

PIS e COFINS

Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (“STF”), na sistemática da repercussão geral, decidiu 
que o “ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS”. Em setembro de 2017, a deci-
são do STF foi publicada.

Em setembro de 2018, as ações judiciais das controladas Carrefour e Comercial de Alimentos transi-
taram em julgado, possibilitando o reconhecimento de R$ 121 milhões em 30 de setembro de 2018, 

considerando o ingresso de suas ações ajuizadas em 2002 até 2012.
O processo em nome da Controladora ainda não transitou em julgado, para o qual se estima o valor 

Nota 19: Receita Diferida (Controladora)
Em junho de 2016, a Companhia celebrou com sua controlada indireta o Banco CSF S.A., acordo opera-
cional pelo prazo de dezesseis anos para a criação de um novo cartão de crédito, o “Cartão Atacadão”, 

Banco Carrefour aos clientes da Companhia.

serviços nas lojas do Atacadão. O reconhecimento da receita decorrente dos recursos recebidos será 
apropriado ao resultado pela fruição de prazo do respectivo contrato, tendo sido registrado em 31 de 
dezembro de 2016 como receita diferida o valor de R$ 825 milhões.
Por se tratar de uma transação com uma controlada indireta, o valor dessa receita diferida na Compa-
nhia foi reconhecido somente no limite da participação do minoritário na BSF Holding S.A, controladora 
direta do Banco CSF S.A. 
O montante registrado na controladora em 31 de dezembro 2018 referente a essa transação é de 
R$ 352 milhões (R$ 26 milhões no passivo circulante e R$ 326 milhões no passivo não circulante). Em 
31 de dezembro de 2017 o saldo registrado na rubrica de Receita diferida era de R$ 378 milhões (R$ 26 
milhões no passivo circulante e R$ 352 milhões no passivo não circulante) e o valor remanescente de 
R$ 33 milhões em 31 de dezembro de 2017 referia-se a outras receitas diferidas.

Nota 20: Patrimônio Líquido
Nota 20.1. Gestão de capital

- Assegurar que o Grupo possa continuar a funcionar como empresa em atividade, nomeadamente 

Para manter ou ajustar seu endividamento, o Grupo pode assumir novos empréstimos ou liquidar os 

Nota 20.2: Capital social e ações em tesouraria
Nota 20.2.1. Capital social
Emissão de ações

nominativas, escriturais e sem valor nominal com o valor de emissão de R$11,70 por ação, em função 

Companhia, Plano “Pré-IPO”, descrito na nota 31. 
O capital social da Companhia aumentou de R$ 7.599 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$ 

-
vas, escriturais e sem valor nominal.

Quantidade de ações 31/12/2018 31/12/2017
Acionistas
 Carrefour Nederland B.V. 770.832.970 770.832.970
 Carrefour S.A.

 Outros Acionistas - Free Float 331.513.718
Total 1.983.437.967 100% 1.980.958.942 100%

Nota 20.2.2. Reserva de capital
-

tado como receitas, por se referirem a valores destinados a reforço de seu capital, sem ter como contra-
partida qualquer esforço do Grupo em termos de entrega de bens ou de prestação de serviços, são tran-

i) absorver 
ii)

iii) iv) v) pagamento de dividendo cumulativo.

31 de dezembro de 2017). 
Efeito de plano de opções liquidável em ações

milhões em 31 de dezembro de 2017) correspondente ao efeito do plano de opções liquidável em ações 
apresentado na nota 31.
Nota 20.2.3. Efeito líquido da aquisição de participação de minoritários

da Brepa Comércio e Participações Ltda. “Brepa”, que era a controladora anterior do Grupo Carrefour 
Brasil, pela Companhia, originado na aquisição de participações minoritárias no Carrefour Comércio e 
Indústria Ltda. pela Brepa.
Nota 20.2.4. Reserva legal e retenção de lucros
Reserva legal

milhões em 31 de dezembro de 2017).
Retenção de lucros

Nota 20.2.5 Efeito da adoção inicial da norma CPC 48/IFRS 9 no lucro acumulado

Nota 20.2.6. Ajustes de avaliação patrimonial

(i) 

(ii) 

(iii) 

Nota 20.3. Ações em Tesouraria
Políticas contábeis

e as perdas com vendas de ações em tesouraria (e o respectivo efeito tributário) são registrados direta-

Nota 20.4. Dividendos
Políticas contábeis

-

não tenha sido atingido pelas remunerações intermediárias. Os dividendos superiores a esse limite 

Quando deliberados pela Administração, os juros sobre capital próprio são computados aos dividendos 

Controladora

(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017
1.660 1.599

292 (269)
40 44

Imposto de renda sobre ajustes (113) 90
- (196)

1.879 1.268
470 317

(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017
1.660 1.599

Destinação
a. Reserva legal 83 80
b.  Proposta de distribuição de 25% do lucro líquido ajustado (nota i), 

dos quais: 470 317
2 2

378 -
  JSCP adicional proposto 90 315
c. Reserva de retenção de lucros 1.107 1.202
Em reunião do Conselho de Administração de 26 de fevereiro de 2019 foi autorizada a proposta de 

Companhia. O valor de JSCP adicional proposto de 90 milhões está sujeito a aprovação dos acionistas 
na Assembleia Geral de 16 de abril de 2019.
iii. A movimentação das contas de reservas de lucros é demonstrada no quadro a seguir.
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017
Reserva de lucros em 01 de janeiro 2.658 3.061
Aumento de capital com reserva de lucros - (2.000)

(110) -
1.660 1.599
(695) (2)
(315) -

Antecipação da distribuição do lucro do ano de 2018 na forma de JSCP (380) -
Reserva de lucros em 31 de dezembro 3.513 2.658
Controlada BSF holding 

O valor a pagar registrado pela controlada BSF Holding em 31 de dezembro de 2017 foi liquidado em 

milhões ao Banco Itaú Unibanco S.A.). 

milhões a serem pagos à controlada direta Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e R$ 58 milhões a 
serem pagos ao Banco Itaú Unibanco S.A.).
Nota 20.5. Não Controladores
Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, os acionistas não controladores possuem 

Nota 21: Lucro Líquido Básico e Diluído por Ação (Participação do Grupo)
Políticas contábeis

As ações em tesouraria, descritas na Nota 20.3, não são consideradas em circulação e, portanto, são 

da Companhia pelo número médio ponderado de ações em circulação para os efeitos de todas as ações 
ordinárias potenciais diluidoras.

O número médio ponderado de ações em 31 de dezembro de 2018 considera os efeitos das emissões 

Opções de Compra de Ações, Plano “Pré-IPO”, descrito na nota 31.
O número médio ponderado de ações e o lucro por ação de 31 de dezembro 2017 foi alterado para 
considerar os efeitos da primeira oferta de ações que ocorreu no dia 19 de julho 2017.

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do período atribuível aos acionistas controladores  
 (Em milhões de Reais) 1.660 1.599
Quantidade média ponderada de ações em circulação (em milhões) 1.982 1.868
Denominador básico (em milhões) 1.982 1.868
Opções de compra de ações (em milhões) 1 1
Denominador diluído (em milhões) 1.983 1.869
Lucro básico e diluído por ação (em R$) 0,84 0,86

Nota 22: Receita Operacional Líquida

Políticas contábeis

e-commerce, postos de gasolina e farmácias.
-

A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber em troca de bens ou 

(devoluções e descontos comerciais).

a valor presente é registrada na rubrica de contas a receber e tem a contrapartida a rubrica de receita 

como agente de vendas de assistência técnica e operadora de telefonia celular, os pagamentos são 

e comissões de crédito tradicional e rotativo, entre outras, autorizadas e regulamentadas pelo Banco 
Central do Brasil - BACEN) são reconhecidas ao longo da vigência do contrato (iii) a receita de aluguel é 
reconhecida pelo método linear durante o prazo de vigência do contrato de arrendamento.
Nota 22.1. Vendas líquidas

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Receitas brutas de vendas 56.611

(105) (91) (268) (272)
Impostos sobre vendas (3.101) (5.067)
Vendas líquidas 34.172 30.987 51.276 47.768
Nota 22.2. Outras receitas

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Receitas brutas - - 2.822 2.292
Impostos e deduções - - (366) (252)

- - 2.456 2.040
Serviços e comissões 359
Receita de aluguéis 18 13 197 195
Impostos sobre vendas (26) (15) (98) (82)
Outras receitas 216 147 2.991 2.512
Conforme descrito na nota 2.2.1 o valor de R$ 59 milhões (R$ 55 milhões em 31 de dezembro de 2017), 

redutora do custo das mercadorias vendidas, passou a ser apresentada na linha de outras receitas. 

Nota 23: Custo das Mercadorias Vendidas, Serviços Prestados e Operações Financeiras

Políticas contábeis
-
-

de fornecedores são mensurados com base nos acordos negociados com os mesmos.
O Grupo reconhece descontos comerciais somente quando há evidência de acordos com fornecedores, o 

comerciais sobre as compras, o Grupo estima o montante registrado como redutor do custo dos estoques.

compreendendo os custos de armazenamento, manuseio e frete incorridos até a disponibilização da 

O custo dos serviços prestados compreende os gastos de pessoal e a depreciação de ativos relaciona-
dos às prestações de serviços. 

duvidosa e perdas operacionais. 
Controladora Consolidado

(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Custo das mercadorias vendidas (28.915) (39.292)

(7) (6) (26)
Outros custos - (5) (713) (707)
Custos das mercadorias vendidas, serviços 

(28.922) (26.438) (42.886) (40.023)

Nota 24: Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas e Depreciação e Amortização

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

(2.972) (6.765)
(266) (657)

Despesas com vendas, depreciação e amortização (3.286) (2.914) (7.971) (7.422)
Despesas com vendas, gerais e administrativas

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

(1.726) (3.675)

 liquidáveis em instrumentos patrimoniais (7) (18) (32)
Aluguéis (78) (69) (253) (238)
Serviços de terceiros (186) (89) (1.232) (1.065)
Custos de manutenção e reparação (236) (209) (509)
Energia, água e gás (295) (532)
Comissão de cartão de crédito (78) (61) (169) (188)
Outras despesas (366) (382) (759)
Despesas com vendas, gerais e administrativas (2.972) (2.648) (7.224) (6.765)
A despesa reconhecida como pagamento baseado em ações corresponde (i) ao valor justo dos instru-

e (ii) ao valor do imposto de renda retido na fonte a ser pago pelo Grupo em nome dos empregados e 
aos encargos sociais (R$ 3 milhões na Controladora e R$ 7 milhões no Consolidado).
Depreciação e amortização

-
tais de depreciação e amortização reconhecidas na demonstração de resultado individual e consolidado 
totalizaram respectivamente R$ 321 milhões e R$ 773 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 272 

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Imobilizado (309) (262) (650) (587)

(5) (85) (66)
Propriedade de investimento - - (12)
Depreciação e amortização de ativos tangíveis e 
 intangíveis e propriedades de investimento (314) (266) (747) (657)

(7) (6) (26)
Depreciação e amortização (321) (272) (773) (681)

Nota 25: Outras Receitas (Despesas)

Políticas contábeis
Outras receitas (despesas) são apresentadas em linha separada da demonstração de resultados. As 

demonstração de resultado e podem incluir itens cujo número de ocorrência seja limitado, claramente 

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

 de ativos (i) (28) 30 (93) (30)
Custos de reestruturação (ii) (2) (69)

 de provisão ao valor recuperável (iii) 105 33
Receitas e despesas relativas a demandas judiciais - - (163) (71)
Outras receitas (despesas) 75 458 (292) 269

por impairment de ativos quando resultando dos testes de valor recuperável (ii) despesas ou receitas 

-

-

subsidiária CCI.

cujos custos são referentes aos honorários de consultorias e custos de desligamento. 

e 2017 totalizaram R$ 105 milhões e foram reconhecidos na rubrica de “Outras receitas (despesas)”.
Adicionalmente, o Grupo reconheceu outras provisões para redução ao valor recuperável sobre créditos 
reconhecidos relacionados ao estudo de recuperação descritos na nota 9.
Conforme descrito na nota 18.6.1, as controladas CCI e Comercial de Alimentos Ltda. reconheceram 
créditos de PIS e COFINS no montante de R$ 121 milhões na rubrica de outras receitas e despesas, 

milhões de créditos de ICMS-ST do Estado de São Paulo, gerados sobre os anos de 2012 até 2016, 

bem como insumos relacionados a outros assuntos.

Nota 26: Despesas Financeiras Líquidas

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

39 55
Atualização monetária sobre depósitos judiciais 9 11 126 122

- 202 - 237
1 1 5 8

49 260 179 422

Juros sobre empréstimos (132) (160) (172)
- (206) -
- - (55) (61)

Juros de antecipação de cartão de crédito - - (106)
Atualização monetária sobre contingências (3) 2 (198) (201)

(3) (5) (11) (9)
Variação cambial sobre empréstimos e importações - (195) -

- (1) (10)
(138) (519) (540) (1.082)

(89) (259) (361) (660)
Até 31 de outubro 2017, O Grupo tinha empréstimos denominados em moeda estrangeira eram protegi-

-

a nossa estrutura de hedge. A estratégia de hedge do Grupo está divulgada na Nota 28.7.
Controladora Consolidado

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

 empréstimos e importações - (195) -
 

 derivativos relativos à variação cambial - 202 - 237
Variação cambial e derivativos, impacto líquido - 7 - (6)
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