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 Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário
Introdução: De acordo com o estabelecido no Estatuto Social da Companhia, no Regimento Interno 
do Comitê de Auditoria Estatutário e também na CVM 308/99, o Comitê de Auditoria Estatutário do 
Atacadão S.A (“Companhia”) deve, dentre outras atribuições, rever e fornecer opiniões para o Conselho 
de Administração sobre: (i) a manutenção ou alteração dos Auditores Independentes da Companhia 

-
nitoramento e avaliação, em conjunto com a administração e com o departamento de auditoria interna, 
da adequação das transações entre partes relacionadas. O Comitê de Auditoria é composto de cinco 
membros, sendo quatro conselheiros e um membro não conselheiro.
Atividades: Durante o ano de 2018 o Comitê de Auditoria realizou seis (6) reuniões ordinárias e uma (1) 

-
toria intera. Dentro das principais atividades do Comitê de Auditoria Estatutário durante o ano de 2018, 
destacaram-se os esforços de apoio à administração e ao Departamento de Prevenção e Riscos para 
desenvolver e implementar o Programa de Ética e Integridade da Companhia, que incluiu, entre outros te-

mas, uma revisão das políticas internas, planos de ações, plataforma de comunicação, treinamentos e uma 
versão atualizada do Código de Conduta divulgada ao mercado em 20 de setembro de 2018. Além disso, 
o Comitê ouviu e discutiu o relatório dos auditores externos da KPMG, em particular antes da divulgação 
das informações trimestrais e avaliou a proposta dos Auditores em relação à metodologia do processo de 
auditoria, as áreas de foco em relação aos principais riscos e cronograma do processo de auditoria e da 
materialidade. Como parte de suas responsabilidades, o Comitê de Auditoria Estatutário acompanhou de 
perto o plano de trabalho do Departamento de Auditoria Interna, incluindo o escopo dos trabalhos para 2019 
e 2020, recomendando ajustes, orientando e avaliando a estrutura e equipe para indicar se adequados para 
executar suas atividades, conforme requerido pelo Regulamento do Novo Mercado. 

-
panhia em relação às novas regras de IFRS, principalmente o CPC 06 (R2) / IFRS 16. Em cada reunião 
ordinária ou extraordinária do Conselho de Administração, um relatório resumido das atividades do Co-
mitê de Auditoria foi apresentado pelo Presidente do Comitê e discutida com os membros do Conselho.
Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário referente às Demonstrações Financeiras: Os mem-

-
nhia, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e, considerando as informações 
prestadas pela Diretoria da Companhia e no relatório preparado pela KPMG Auditores Independentes, 
recomendaram a aprovação pelo Conselho de Administração.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.
Matthieu Malige

Presidente do Comitê de Auditoria
Claire Du Payrat

Membro do Comitê de Auditoria
Frédéric Haffner

Membro do Comitê de Auditoria

Luiz Fernando Vendramini Fleury 
Membro do Comitê de Auditoria

Eduardo Pongrácz Rossi
Membro do Comitê de Auditoria

 Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações  
Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes

Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, de 7 de Dezembro de 2009, os abaixo 

assinados, Diretores do Atacadão S.A., a “Companhia”. 

Declaram que:

(i) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 

(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes 

sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios 

encerrados em 31 de dezembro de 2018.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.

Noël Prioux
Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil

José Roberto Meister Müssnich
Diretor Presidente - Atacadão

Sebastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores

Marco Aparecido de Oliveira
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão

 Contador
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 Diretoria
Noël Prioux

Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil

José Roberto Meister Müssnich
Diretor Presidente - Atacadão

Sebastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores

Marco Aparecido de Oliveira
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão

Aos acionistas e aos Administradores do 
Atacadão S.A.

Opinião: 
-

preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 

-

-

-
ting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 

-
duais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo 

-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso jul-

individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Provisões e passivos contingentes (individual e consolidado): Ver nota explicativa nº 18 às de-

Por que é um PAA: -

autos de infração. O valor estimado das provisões e a divulgação requerida dos processos judiciais 

Grupo e de seus assessores jurídicos. Mudanças nas premissas utilizadas pelo Grupo para exercer 
esse julgamento, ou mudanças nas condições externas, incluindo o posicionamento das autoridades 

-

Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e a implementação dos con-
troles internos que julgamos como chave do Grupo relacionados à determinação da probabilidade de 

internos do Grupo contemplando a avaliação do risco de perda e os montantes envolvidos nos proces-
-

vas, analisamos, com o auxílio de nossos especialistas nas áreas tributária e legal, as opiniões legais 
dos assessores jurídicos externos e a jurisprudência existente. Avaliamos ainda se as demonstrações 

litígios provisionados, bem como aqueles com prognóstico de perda possível. Com base nas evidências 
obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o nível de provisiona-

Impostos a recuperar (individual e consolidado): -
ceiras individuais e consolidadas.
Por que é um PAA: De acordo com a legislação estadual, as transferências de mercadorias interesta-
duais permitem ao Grupo o reconhecimento de créditos de ICMS de substituição tributária (“ICMS ST”) 
pagos na aquisição das mercadorias. Devido ao aumento de itens sujeitos ao ICMS ST e das transfe-

recuperar de ICMS ST. O Grupo avalia a expectativa de realização do saldo de impostos a recuperar, 

provisão para perdas. Essa avaliação é feita com base em estudos técnicos que consideram, para cada 
Estado, o histórico de consumo, bem como projeções de compras e vendas de mercadorias, vendas 

exercidos pelo Grupo para determinar as premissas consideradas nos estudos técnicos que podem 

Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e a implementação dos contro-
les internos que julgamos como chave do Grupo relacionados a preparação e revisão dos estudos téc-
nicos utilizados pelo Grupo na avaliação da expectativa de realização do saldo de impostos a recuperar 
de ICMS ST. Com auxílio de nossos especialistas tributários, obtivemos o entendimento da metodologia 
e pressupostos chave utilizados na elaboração do plano estratégico para a realização desses créditos 
por meio de indagações aos responsáveis da área tributária do Grupo. Efetuamos recálculo dos estudos 
técnicos utilizados pelo Grupo e avaliamos a adequação da apresentação dos saldos entre ativo circu-

-
levantes relacionadas às premissas de realização de créditos tributários. No decorrer da nossa auditoria 

recuperar, os quais não foram registrados pela administração. Como resultado das evidências obtidas 
por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que são aceitáveis os saldos registrados 
de créditos de ICMS ST, líquidos da provisão para perda correspondente, bem como as divulgações 

Acordos comerciais (individual e consolidado): -
ceiras individuais e consolidadas.
Por que é um PAA: 
seus fornecedores. Os acordos comerciais possuem uma gama de condições contratuais entre os tipos 

julgamento envolvido que pode impactar o momento e o valor reconhecido como redutor dos custos dos 

Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e implementação dos controles 
internos julgados como chave do Grupo relacionados com o processo de compras e acordos comer-
ciais. Sobre uma amostragem de descontos variáveis, recalculamos os valores reconhecidos em rela-
ção às transações de compra correspondentes com base nas condições negociadas nos respectivos 

contábil dos lançamentos selecionados em base de testes. Analisamos as variações mensais dos sal-
dos reconhecidos com descontos comerciais em relação aos custos das vendas, considerando tendên-
cias, sazonalidade e informações históricas. Avaliamos ainda a adequação do montante reconhecido 
como redutor dos custos dos estoques e das divulgações de políticas contábeis do Grupo. Nossos 

acordos comerciais. Em função disso, expandimos a extensão de nossos procedimentos substantivos, 

-
sar de imateriais, afetaram a mensuração e a divulgação dos acordos comerciais, os quais não foram 
registrados pela administração. Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos 
acima resumidos, consideramos que são aceitáveis os saldos registrados de Acordos comerciais e as 

Provisão para crédito de liquidação duvidosa em créditos ao consumidor (individual e conso
lidado): 
Por que é um PAA: O pronunciamento técnico CPC 48 (“CPC 48”) e a norma internacional de relatório 

A mensuração das perdas de crédito esperadas é apurada com base no julgamento da entidade de 

consolidadas, bem como o valor do investimento registrado pelo método da equivalência patrimonial 
-

sumidor e ao grau de julgamento envolvido na determinação da provisão para créditos de liquidação 

nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho, implementação e a efetividade 

-
-

ros. Com base em amostragem, recalculamos a provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre 
-

IFRS 9 a partir do seu reconhecimento inicial. Com o auxílio dos nossos especialistas em modelagem 
de risco de crédito, revisamos a razoabilidade dos modelos de mensuração das perdas de créditos 

-

fundamentar o cálculo, a contabilização e divulgação dos saldos. Avaliamos ainda se as demonstrações 
-

mações sobre a natureza das transações, a exposição ao risco de crédito e os valores provisionados 
-

ção e efetividade operacional dos controles internos relacionados a Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa sobre créditos ao consumidor. Em função disso, expandimos a extensão de nossos procedi-

e apropriada quanto a Provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre créditos ao consumidor. 
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que são 
aceitáveis os saldos de Provisão para créditos de liquidação duvidosa de créditos ao consumidor e as 

As demonstra-
-

bro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como 

registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 

essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos re-

e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 

individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 

e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
-

cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.

duais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

-
ting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-

administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 

liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

consolidadas: 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

•
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 

-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 

Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 

de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-

os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência 

consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

-
claração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 

do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 

o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal co-
municação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o 
interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.
KPMG Auditores Independentes Fernando Rodrigues Nascimento
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP244524/O-1
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