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Nota 27: Alterações no Fluxo de Caixa

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

(Em milhões de Reais) Saldo inicial Variação Variação Saldo inicial Variação Variação
(-) Contas a receber de vendas (768) (907) (1.033) 126 (132)
(-) Estoques (3.359) (3.271) (88) (93) (5.132) (133)
 + Fornecedores 6.530 5.931 599 706 10.120 979
(-) Impostos a recuperar (1.316) (771) (667) (2.792) (2.096) (696) (1.106)

(109) (133) (8) (2.231) (2.170) (61) (218)
 + Obrigações trabalhistas 297 259 38 9 651 588 63 (1)
 + Impostos a pagar 158 131 27 18 273 275 (2) 68
(-) Outros ativos operacionais (68) (120) 52 (609) (585) (100)
 + Outros passivos operacionais 638 661 (23) 3.169 211

- - - - 2 (5) 7 -
 + Outros ajustes: - - - - - - - -

- - (1) - - - -
Variação de ativos e passivos reconhecidas em outros resultados abrangentes, antes dos impostos - - (1) (1) - - (1)
Variação no saldo a receber pela alienação de ativo imobilizado - - - - - -
Variação em ativos e passivos operacionais 2.003 1.983 (26) (179) 2.889 2.285 412 (60)

- - - - (6.583) (1.089) (931)
 + Operação com cartão de crédito - - - - 5.070 922 1.068

- - - - - - -
- - - - (1.513) (1.346) (410) 137

Nota 28: Instrumentos Financeiros
Políticas contábeis

desta norma.

quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
-

mensurado inicialmente ao preço da operação.

• ou ao Valor Justo no Resultado (VJR).

mudança no modelo de negócios.

pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

designado como mensurado ao VJR.

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. Essa escolha é feita investimento por 
investimento.

de 2018 e 2017.

-

contábil que de outra forma surgiria.

incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de 

-

dos ativos do Grupo.

no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. 

impairment previamente reconhecida.

ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais). 

• outras contas a receber.

-

-
rados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é 
reconhecido no resultado.

-

-

acumuladas e valores devidos a fornecedores de ativos não circulantes) e diversas responsabilidades.
Instr derivativos e contabilidade de hedge

-
sição ao risco de variação cambial sobre a importação de mercadorias. Estes derivativos foram desig-
nados para contabilidade de hedge.

e a estratégia de aquisição do instrumento de hedge. O Grupo também documenta a relação econômica 

das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes e apresenta-
da na conta de reserva de hedge. A porção efetiva das mudanças no valor justo do derivativo reconhe-
cido em ORA limita-se à mudança cumulativa no valor justo do item objeto de hedge, determinada com 

justo do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado.
O Grupo designa apenas as variações no valor justo do elemento spot dos contratos de câmbio a termo 

Quando a transação objeto de hedge prevista resulta no reconhecimento subsequente de um item não 

Com relação às outras transações objeto de hedge, o valor acumulado na reserva de hedge e o custo 

-

-
cados para o resultado.
Metodologia de cálculo de valor justo

operações em aberto na data do cenário econômico atual, a informação da BM&FBovespa apresentou 

-

Controladora
Em 31 de dezembro de 2018 Em 31 de dezembro de 2017

Divisão por categoria Divisão por categoria

(Em milhões de Reais) Valor Contábil VJR
Custo  

amortizado Valor Justo Valor Contábil VJR
Empréstimos  

e recebíveis Valor Justo
2.657 2.657 - 2.657 3.166 3.166 - 3.166

Contas a receber 768 - 768 768 -
Outras contas a receber - 100 - 100 100
Ativo 3.474 2.657 817 3.474 3.970 3.166 804 3.970
Fornecedores 6.713 - 6.713 6.713 -
Empréstimos 1.517 - 1.517 1.586 2.031 - 2.031 2.033

- - - - 2 - 2 2
Outras contas a pagar 151 - 151 151 122 - 122 122
Passivo 8.381 - 8.381 8.450 8.239 - 8.239 8.241

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018 Em 31 de dezembro de 2017

Divisão por categoria Divisão por categoria

(Em milhões de Reais) Valor Contábil VJR
Custo  

amortizado VJORA Valor Justo Valor Contábil VJR
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda Valor Justo

- - - -
- - - - - 5 5 - - 5

295 - - 295 295 277 - - 277 277
6.583 - 6.583 - 6.583 - -

Contas a receber 907 - 907 - 907 1.033 - 1.033 - 1.033
Outras contas a receber 207 - 207 - 207 277 - 277 - 277
Ativo 12.639 4.647 7.697 295 12.639 11.890 4.809 6.804 277 11.890
Fornecedores - - - -
Operações com cartão de crédito 5.070 - 5.070 - 5.070 - -
Empréstimos 1.913 - 1.913 - 1.982 - - 2.513

58 - 58 - 58 - -
2 - - 2 2 - - - - -

Outras contas a pagar - - 319 - 319 - 319
Passivo 17.877 - 17.875 (2) 17.946 16.388 - 16.388 - 16.424

Ativos e passivos mensurados ao valor justo com base na hierarquia prevista no CPC 46 (IFRS 
13) - 
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018

Controladora Consolidado
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

- 2.657 - 2.657 - -
- - - - - 295 - 295

Ativo - 2.657 - 2.657 - 4.942 - 4.942
- - - - - 2 - 2

Passivo - - - - - 2 - 2
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017

Controladora Consolidado
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

- 3.166 - 3.166 - -
- - - - - 5 - 5
- - - - - 277 - 277

Ativo - 3.166 - 3.166 - 5.086 - 5.806

de dezembro de 2018 e 2017.
Nota 28.2. Descrição dos Principais Riscos Financeiros aos Quais Estamos Expostos 

decorrentes de nossas atividades bancárias (Banco CSF) são administrados separadamente daqueles 
relacionados aos segmentos de negócios de varejo e Atacadão.

-
-
-

Nota 28.3. Risco de liquidez

-
to, nossos passivos quando de sua data de vencimento, quaisquer que sejam as condições de mercado.

-
-

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

Venci-
mento

Moeda Local 
Notas promissórias comerciais - 507 - 507 2018
Notas promissórias comerciais - 508 - 508 2018

11 - 11 - 2021
6 - 6 - 2023

Transações Financeiras 
 (Banco CSF S.A.) 

- - - 2018
17 1.015 17 1.461

Controladora Consolidado

Não circulante 
 (Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 Taxa de juros

Venci-
mento

Moeda Local 

Notas promissórias comerciais 508 508 2019

Notas promissórias comerciais 508 508 2019

1.000 - 1.000 - 2021

500 500 2023

Transações Financeiras 
 (Banco CSF S.A.) 

- - 396 - 2021

1.500 1.016 1.896 1.016

Total 1.517 2.031 1.913 2.477
Nenhum dos empréstimos estava sujeito a quaisquer cláusulas de covenants

-

Em 31 de dezembro de 2018 Controladora

(Em milhões de Reais) 
Valor  

contábil
Dentro de  

1 ano
1 a 2 
anos

2 a 5 
anos Total

Fornecedores 6.713 6.713 - - 6.713
Empréstimos 1.517 - 2.010 - 2.010
Outras contas a pagar 151 151 - - 151
Total do passivo 8.381 6.864 2.010 - 8.874
Em 31 de dezembro de 2017 Controladora

(Em milhões de Reais) 
Valor  

contábil
Dentro de  

1 ano
1 a 2 
anos

2 a 5 
anos Total

Fornecedores - -
Empréstimos 2.031 1.102 -
Outras contas a pagar 122 122 - - 122

2 2 - - 2
Total do passivo 8.239 7.253 1.102 - 8.355
Em 31 de dezembro de 2018 Consolidado

(Em milhões de Reais) 
Valor  

contábil
Dentro de  

1 ano
1 a 2 
anos

2 a 5 
anos Total

Fornecedores - -
Empréstimos 1.913 396 2.010 -
Operações de cartão de crédito 5.070 356
Outras contas a pagar 396 15 -

2 2 - - 2
58 58 - - 58

Total do passivo 17.877 15.691 2.381 432 18.504

Em 31 de dezembro de 2017 Consolidado

(Em milhões de Reais) 
Valor  

contábil
Dentro de 

1 ano
1 a 2 
anos

2 a 5 
anos Total

Fornecedores - -
Empréstimos 1.102 - 2.592
Operações de cartão de crédito 116 -
Outras contas a pagar 319 305 - 319

- -
Total do passivo 16.388 15.271 1.232 - 16.503
Segmento Atacadão

em ações, da espécie quirografária, em duas séries (“Primeira Série”, e “Segunda Série”, respecti-

A emissão será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da 

da legislação vigente.

Tipo de emissão

Valor de emissão 
(em milhões  

de Reais)

Em  
circulação 

(quantidade)
Data de 

Emissão Vencimento
Encargos 

anuais

Preço  
Unitário  
(em R$)

1° Emissão - 1° série 1.000 1.000.000 1.000
1° Emissão - 2° série 500 500.000 1.000

da data de emissão, no dia 25 dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro paga-
mento em 25 de outubro de 2018 e o ultimo na data de vencimento da respectiva série.

Segmento Soluções Financeiras
O risco de liquidez do Banco CSF é monitorado dentro de uma estratégia de liquidez aprovada pela 
Administração. 

regulamentações.

-
-

-
cesso que visa proporcionar uma melhoria sustentável da qualidade dos ativos investindo em um fundo 

Em 31 de dezembro de 2018, o Banco CSF detém R$ 295 
em 31 de dezembro de 2017). O Banco CSF também detém uma linha de crédito não utilizada de R$ 
170 milhões (R$ 170 milhões em 31 de dezembro de 2017). O Banco CSF considera a posição de 
liquidez como sólida.
Em 11 de junho de 2018, o Banco CSF emitiu letras de créditos, no valor de R$ 700 milhões, com 
vencimento em 2020 e 2021.

Controladora Consolidado

(Em milhões de Reais) 
Empréstimos e Empréstimos e 

Saldo em 1º de janeiro de 2018 2.031 2.477
Captação de empréstimos 1.500 1.900
Amortização de empréstimos (2.000)

(330)
(645) (830)

131 266
Total variação não caixa 131 266
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.517 1.913
Nota 28.5. Risco de taxa de juros

apresentada conforme segue.

Em 31 de dezembro de 2018
Controladora

(Em milhões de Reais) Exposição Baixo Alto
10% 25% 50% 10% 25% 50%

2.006 (12) (29) (58) 12 29 58
Empréstimos (1.517) 10 25 51 (10) (25) (51)
Exposição líquida 489 (2) (4) (7) 2 4 7

Consolidado
(Em milhões de Reais) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
(21) (52) 21 52

295 (2) (5) (10) 2 5 10
Empréstimos (1.913) 13 32 65 (13) (32) (65)
Exposição líquida (2.022) (10) (25) (49) 10 25 49
Em 31 de dezembro de 2017

Controladora
(Em milhões de Reais) Exposição Baixa da taxa de juros em Alta da taxa de juros em

10% 25% 50% 10% 25% 50%
(17) (83) 17 83

Empréstimos (2.031) 13 32 65 (13) (32) (65)
Exposição líquida 583 (4) (10) (18) 4 10 18

Consolidado
(Em milhões de Reais) Exposição Baixa da taxa de juros em Alta da taxa de juros em

10% 25% 50% 10% 25% 50%
(25) (63) (125) 25 63 125

277 (2) (9) 2 9
Empréstimos 15 38 77 (15) (38) (77)
Exposição líquida 1.834 (12) (29) (57) 12 29 57
Nota 28.6. Risco de câmbio

-
tivos. 

em moeda estrangeira eram de R$ 131 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 265 milhões em 31 
de dezembro de 2017). 
Nota 28.7. Risco de crédito
A exposição estimada do Grupo ao risco de crédito está apresentada abaixo:
O risco de crédito decorre da possibilidade de não recebermos os valores registrados em investimentos 

-
-

Segmento de Varejo e Atacadão
Contas a receber
As contas a receber correspondem principalmente a valores a receber de clientes (para produtos en-
tregues e cartões de crédito), fornecedores (principalmente descontos) e inquilinos de unidades de 
shopping centers (aluguel). 
As perdas por impairment são reconhecidas quando necessário, com base na estimativa da capacidade 
do devedor de pagar o montante devido e a idade do crédito a receber.
Em 31 de dezembro de 2018, a provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada respeitando a 

segmentos de Varejo e Atacadão (veja nota 2.2.2). Os valores de 31 de dezembro 2017 permanecem 

milhões no Consolidado.
Composição do saldo de contas a receber devidas e vencidas

(Em milhões de Reais) 
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Vencido
Até 30 dias 10 11 19 11
30-90 dias 1 3 16 16
91-180 dias 1 1 7 50
Acima de 180 dias 10 12 28 18
Total vencidos 22 27 70 95
Total a vencer 758 692 895 963
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (12) (15) (58) (25)
Total de Contas a receber 768 704 907 1.033

notas das agências de risco de crédito.

Gestão de risco de crédito
Para proteger-se do risco de inadimplência dos clientes, o Banco CSF utiliza-se de sistemas e proces-
sos para checar a qualidade e capacidade de pagamento de seus clientes. Esses sistemas e processos 

impairment

(Em milhões de Reais) 
Consolidado

31/12/2018
Estágio 1 
Estágio 2 
Estágio 3 1.659
Total carteira 8.382
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.799)
Total créditos aos consumidores, liquido 6.583
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa em estágios era 

01 de janeiro de 2018).
A provisão sobre os compromissos contingente (linha de créditos dados aos clientes, mas não usadas) 
é apresentada na nota 18.1.

Instrumentos Financeiros, 
descrito na nota 2.2.2, e observa também a regulamentação bancária brasileira. O modelo é baseado 

-

de acordo com as perdas esperadas em todos os estágios carteira de empréstimos na data de cada 

Consolidado - 31 de dezembro de 2018

Moeda das Importações Natureza Início Vencimento Nocional em milhões
Taxa de fechamento  

do contrato Taxa Termo
MTM - milhões  

de reais
Euro 7,92 -

63,36 Média 3,8133 Média 3,8756 2
Ativo 2

Consolidado - 31 de dezembro 2017

Moeda das Importações Natureza Início Vencimento Nocional em milhões
Taxa de fechamento  

do contrato Taxa Termo
MTM - milhões  

de reais
Euro Média 3,7822 1

Média 3,2007 Média 3,2876
Ativo 5
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