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LAUDO

DE

AV AL I AÇ ÃO

INTRODUÇÃO
1. A presente operação de cisão e incorporação tem a finalidade de segregar determinados
ativos de SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (SENDAS) e que serão incorporados por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (CBD), visando a liberar o pleno potencial
dos negócios de cash & carry explorados pelo SENDAS e do varejo tradicional a serem
explorados pela CBD e suas empresas controladas, permitindo que operem de forma
autônoma, com administração separada e foco nos seus respectivos modelos de negócios
e oportunidades de mercado. Adicionalmente, a Cisão de SENDAS permitirá a cada um dos
negócios, acesso direto ao mercado de capitais e a outras fontes de financiamento,
possibilitando, desta forma, priorizar necessidades de investimento de acordo com o perfil
de cada companhia, criando, assim, mais valor para seus respectivos acionistas.
2. A cindida SENDAS é subsidiária integral da incorporadora CBD.
3. O presente LAUDO, portanto, tem por objetivo apurar o valor contábil do acervo líquido a ser
cindido e incorporado, levando-se em consideração a situação patrimonial de SENDAS em
30 de setembro de 2020.
4. Para tanto, examinamos o balanço patrimonial de SENDAS na data base da avaliação.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
5. A administração do SENDAS é responsável pela escrituração dos livros e elaboração de
informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil assim como
pelos controles internos relevantes que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de tais informações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela
Companhia está apresentado no ANEXO 2 do Laudo de Avaliação.

ALCANCE DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADE DO CONTADOR
6. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor do acervo líquido
parcial do SENDAS em 30 de setembro de 2020, com base nos trabalhos conduzidos de
acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002, aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), que prevê a aplicação de procedimentos de exame no balanço
patrimonial para emissão de laudo de avaliação. Assim, efetuamos o exame do referido
balanço patrimonial do SENDAS de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, que requerem o cumprimento de exigências éticas pelo contador e que o trabalho
seja planejado e executado com o objetivo de obter segurança razoável de que o patrimônio
líquido contábil apurado para a elaboração de nosso laudo de avaliação está livre de
distorção relevante.
7. A emissão de laudo de avalição envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores apresentados no laudo de avaliação. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do contador, incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante no patrimônio líquido contábil, independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, consideramos os controles internos
relevantes para a elaboração e adequada apresentação do balanço patrimonial contábil de
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SENDAS para planejar os procedimentos que são apropriados nas circunstâncias, mas, não,
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. O trabalho
incluiu, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas, a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração e as premissas utilizadas para a
determinação dos ajustes a preços de mercado. Acreditamos que a evidência obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.
SITUAÇÃO PATRIMONIAL DE SENDAS
8. A situação patrimonial do SENDAS em 30 de setembro de 2020, a valor contábil, está
refletida no balanço patrimonial levantado naquela data, demonstrado no ANEXO 1 e que
em resumo é a seguinte:
ATIVO

25.577.683.997,96

(-) PASSIVO

16.030.115.568,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.547.568.429,49

9. O SENDAS mantém sua contabilidade regular, sendo suas operações escrituradas em livro
próprio e seus saldos devidamente compostos e conciliados.
10. O SENDAS mantém sua escrituração segundo a prática contábil adotada no Brasil, com
base nos pronunciamentos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e, portanto, os
saldos da contabilidade reconhecem o valor dos investimentos mensurados pelo valor do
patrimônio líquido das investidas. O ANEXO 2 apresenta as principais práticas contábeis
adotadas pela administração para a confecção do balanço patrimonial de SENDAS.
11. A contabilidade considera para fins de avaliação de seus ativos e passivos, a empresa em
marcha, segundo o conceito de continuidade normal dos negócios. Nossa avaliação também
considerou o conceito de empresa em marcha.
AJUSTES EXTRACONTÁBEIS PARA REFLETIR ACORDOS PRÉ-CISÃO
12. Antes da cisão, mas em data posterior a data base de avaliação do patrimônio líquido
contábil, SENDAS e CBD acordaram uma permuta de ativos, que precisa ser considerada
para fins desta avaliação.
13. SENDAS detém 432.256.668 (quatrocentos e trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e
seis mil e seiscentas e sessenta e oito) ações ordinárias de Almacenes Èxito S.A. (Èxito),
representando 96,57% do capital de Èxito no valor contábil de R$ 10.073.960.080,58 (dez
bilhões, setenta e três milhões, novecentos e sessenta mil e oitenta reais e cinquenta e oito
centavos). Esse ativo, de aquisição recente, tem valor contábil igual a seu valor justo.
14. Pela permuta, SENDAS entrega à CBD 39.246.012 ações do capital social de Éxito,
representando 9,0793307% (nove inteiros e setecentos e noventa e três mil e trezentos e
sete milionésimos porcento) do capital social daquela companhia pelo valor justo de
R$ 914.658.145,29 (novecentos e quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, cento
e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).
15. Em troca, SENDAS recebe de CBD os seguintes ativos:
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Ativos

_

Valor contábil

Valor justo

188.558.882,31
13.286.435,20

769.048.145,29
15.070.000,00

109.377,50

13.610.000,00

Terreno Ribeirão Preto – Av. Castelo Branco

7.000.000,00

73.290.000,00

Terreno Americana – Rod. Luiz de Queiroz
Terreno Campo Grande

1.947.211,61
2.450.000,00

36.590.000,00
7.050.000,00

213.351.906,62

914.658.145,29

6.941.378.937 quotas do capital social de Bellamar
Empreendimento e Participações S.A.
Terreno Feira de Santana
Terreno Itaperi – Av. dos Expedicionários

16. A participação de CBD em Bellamar está demonstrada no ANEXO 3, incluindo seu valor
contábil.
17. Os terrenos permutados estão descritos no ANEXO 4, que inclui os Laudos de Avaliação a
Valor de Mercado de cada terreno.
18. A permuta é feita a valor justo, cujo cálculo está demonstrado.
19. Previamente à cisão, além da Permuta, CBD se comprometeu a fazer dois aumentos de
capital em SENDAS, em dezembro, antes da cisão, no valor total de R$ 684.679.887,09
(seiscentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta
e sete reais e nove centavos), aumentando o valor de sua participação. Os aumentos de
capital se darão da seguinte maneira:
Saldos ativos de contas correntes entre CBD e Sendas
140.142.381,00
Imóveis de CBD entregues a SENDAS (Tancredo Neves e Santo Amaro) 44.537.506,09
Aporte de capital em dinheiro
500.000.000,00
684.679.887,09
20. Os imóveis recebidos como integralização de capital estão descritos no ANEXO 5.
21. Além disso, SENDAS e CBD firmaram acordo, pelo qual CBD indenizará SENDAS na
eventualidade de materialização das provisões para contingências registradas em seu
passivo de atividades que foram transferidas para CBD. Em razão desse acordo, SENDAS
provisionou uma conta a receber com CBD e a reversão do imposto diferido sobre a provisão
passiva, no valor total de R$ 163.116.565,25.
22. Os ajustes relativos às permutas e aos aumentos de capital estão descritos no ANEXO 6.
23. O ANEXO 7 apresenta o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2020, com os efeitos
dos ajustes em sua situação patrimonial de SENDAS é resumida a seguir:
ATIVO

26.236.338.069,30

(-) PASSIVO

15.840.973.187,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.395.364.881,83
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24. O capital social de SENDAS está dividido em 3.269.992.034 (três bilhões, duzentos e
sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil e trinta e quatro) ações ordinárias,
todas nominativas e sem valor nominal. SENDAS é subsidiária integral de CBD, que detém
a totalidade de suas ações. Em assembleia de acionistas de SENDAS, realizada em 5 de
outubro de 2020 e retificada em 10 de novembro de 2020, houve o grupamento das ações
ordinárias de SENDAS e, atualmente, o capital social é representado por 268.351.567
(duzentos e sessenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos e sessenta
e sete) ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal.
A CISÃO DE SENDAS
25. O acervo líquido a ser cindido é representado pelos ativos e passivos das operações de
postos de gasolina, no valor de R$ 20.099.983,16 (vinte milhões, noventa e nove mil,
novecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) e a totalidade remanescente das
ações de Éxito detidas por SENDAS, com valor de R$ 9.159.301.935,29 (nove bilhões, cento
e cinquenta e nove milhões, trezentos e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e
nove centavos, somando ambos R$ 9.179.401.918,45 (nove bilhões, cento e setenta e nove
milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) e
que serão incorporados pela CBD.
26. A situação patrimonial após a cisão está demonstrada no ANEXO 8 e em resumo é a que se
segue:
ATIVO

17.050.287.019,40

(-) PASSIVO

15.834.324.056,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.215.962.963,38

27. Com a cisão, o capital social de SENDAS será reduzido em R$ 4.672.407.900,25 (quatro
bilhões, seiscentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e sete mil, novecentos reais e
vinte e cinco centavos), não se alterando, todavia, a quantidade de ações ordinárias
representativas do capital social de SENDAS.

CONCLUSÃO
28. Com base nos testes, levantamentos e inspeções efetuados, conclui-se que o saldo do
acervo líquido de SENDAS, a ser incorporado por CBD, vale, pelo menos,
R$ 9.179.401.918,45 (nove bilhões, cento e setenta e nove milhões, quatrocentos e um mil,
novecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos).
Este LAUDO é emitido em 7 (sete) vias e contém 5 (cinco) folhas e 8 (oito) anexos, impressos
em uma só face e rubricados pelo perito que a esta subscreve.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.

MAGALHÃES ANDRADE S/S
Auditores Independentes
CRC2SP000233/O-3

GUY ALMEIDA ANDRADE
Contador CRC1SP116758/O-6

ANEXO 1

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2020
(valores em reais)

ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Estoques
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros
Instrumentos Financeiros Derivativos - Moeda Estrangeira
Total ativo circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Despesas Antecipadas
Créditos com Partes Relacionadas
Impostos a Recuperar
Depósitos para Recursos Judiciais
Instrumentos Financeiros - Hedge de valor justo
Total realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

2.289.782.982,42
221.430.077,77
3.312.953.305,29
580.344.674,91
31.166.295,18
13.326.703,92
79.749.557,53
6.528.753.597,02

1.000.000,00
22.941.213,66
867.732.072,45
112.071.529,61
10.843.333,82
1.014.588.149,54
10.073.960.080,58
6.923.737.185,73
1.036.644.985,09
19.048.930.400,94
25.577.683.997,96

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

ANEXO 2

Principais práticas contábeis adotadas
na preparação do balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2020
1. Base de elaboração
As demonstrações financeiras, individuais foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, Lei nº 6.404/76, notadamente os pronunciamentos técnicos e
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, ratificados pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos. Todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão das
atividades de Sendas.
2. Transações em moeda estrangeira
Transações em moedas estrangeiras são inicialmente reconhecidas pelo valor de mercado
das moedas correspondentes na data em que a transação se qualifica para reconhecimento.
Ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos para o
Real, de acordo com a cotação das respectivas moedas no encerramento dos exercícios.
Diferenças oriundas no pagamento ou na tradução de itens monetários são reconhecidas no
resultado financeiro.
3. Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos de longo prazo são ajustados ao seu valor presente, calculado levando
em consideração os fluxos de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, explícita ou
implícita. Ativos e passivos de curto prazo não são ajustados a valor presente.
4. Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes
Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão
de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses, a partir das
datas dos balanços, são classificados como ativos circulantes. Os passivos (com exceção
do imposto de renda e contribuição social diferidos) com expectativa de liquidação no prazo
de doze meses a partir das datas dos balanços são classificados como circulantes. Todos
os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos) são classificados como “não
circulantes”. Os impostos diferidos ativos e passivos são classificados como “não
circulantes”, líquidos por entidade legal, conforme prevê o correspondente pronunciamento
contábil.
5. Conversão de subsidiárias e associadas localizadas em outros países
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional. Cada
entidade determina sua moeda funcional e todas suas transações financeiras são
mensuradas naquela moeda. As demonstrações financeiras das subsidiárias localizadas em
outros países que usam uma moeda funcional diferente da controladora são traduzidas para
reais, na data do balanço, de acordo com o seguinte critério:
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ANEXO 2 (Continuação)

Principais práticas contábeis adotadas
na preparação do balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2020

• Ativos e passivos, incluindo ágio e ajustes de valor de mercado, são traduzidos em reais
à taxa de câmbio da data do balanço.
• Demonstração do resultado e demonstração dos fluxos de caixa são traduzidas em reais
utilizando a taxa média, exceto se variações significativas ocorrerem, quando então é
utilizada a taxa da data da transação.
• Contas de patrimônio líquido são mantidas ao saldo histórico em reais e a variação é
registrada na rubrica de ajustes de avaliação patrimonial como outros resultados
abrangentes
As diferenças de variações cambiais são reconhecidas diretamente em um componente
separado do patrimônio líquido. Quando uma operação estrangeira é vendida, o valor
acumulado de ajuste de variação cambial no patrimônio líquido é lançado para o resultado
do exercício.
Efeitos da conversão do investimento em uma operação estrangeira são reconhecidos em
componentes separados do patrimônio líquido e reclassificados ao resultado do exercício
quando da baixa do investimento.
6. Contabilização de participações societárias a custo decorrente de reestruturações
societárias e efetuadas com partes relacionadas
A Sendas contabiliza a custo histórico as participações decorrentes de reestruturações
societárias adquiridas de partes relacionadas sem essência econômica. A diferença entre o
saldo do custo e o valor adquirido é registrada no patrimônio líquido, quando a transação é
feita entre empresas sobre o controle comum. As transações não se qualificam como
combinação de negócio.
7. Adoção principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas
A elaboração das demonstrações financeiras individuais de Sendas exige que sejam feitos
julgamentos e estimativas e adotem-se premissas que afetam os valores demonstrados de
receitas, despesas, ativos e passivos e a evidenciação dos passivos contingentes no
levantamento das demonstrações financeiras, porém, as incertezas quanto a essas
premissas e estimativas podem gerar resultados que exijam ajustes substanciais ao valor
contábil do ativo ou passivo em exercícios futuros.
No processo de aplicação das políticas contábeis de Sendas, adotou-se julgamentos que
tiveram o efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras individuais relativamente a:
• Redução ao valor recuperável – impairment;
• Estoques: Constituição de provisões por estimativas de perda;
• Tributos a recuperar: Expectativa de realização dos créditos tributários;
• Valor justo dos derivativos e outros instrumentos financeiros: Mensuração do valor justo
dos derivativos;
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Principais práticas contábeis adotadas
na preparação do balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2020

• Provisão para demandas judiciais: Constituição de provisão para causas que
representem expectativas de perdas prováveis e estimadas com um certo grau de
razoabilidade;
• Imposto de renda: Constituição de provisões com base em estimativas razoáveis;
• Pagamentos com base em ações: Estimativa do valor justo das operações com base em
modelo de avaliação;
• Combinação de negócios: estimativas de valor justo de ativos e passivos adquiridos na
combinação de negócios e goodwill resultante; e
• Arrendamento: determinação do termo de contrato do leasing e da taxa de juros
incremental.
8. Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez,
imediatamente conversíveis em valores conhecidos de caixa e sujeitos a um risco
insignificante de alteração do valor, com intenção e possibilidade de serem resgatados em
até 90 dias a partir da data da aplicação.
9. Contas a receber
Os saldos de contas a receber são registrados inicialmente pelo valor da transação, que
corresponde ao valor de venda, e são subsequentemente mensurados conforme a carteira:
(i) valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), no caso dos recebíveis
de administradoras de cartão de crédito e (ii) custo amortizado, para as demais carteiras.
Para todas as carteiras há a consideração das perdas estimadas, que são constituídas com
base em análises quantitativas e qualitativas, no histórico de perdas efetivas dos últimos 24
meses, na avaliação de crédito e considerando informações de projeções de premissas
relacionadas a eventos macroeconômicos como índice de desemprego e índice de confiança
de consumidor, bem como o volume de créditos vencidos da carteira de contas a receber. A
Sendas optou por mensurar provisões para perdas com contas a receber por um valor igual
a perda de crédito esperada para a vida inteira, aplicando o expediente prático por meio da
adoção de uma matriz de perdas para cada faixa de vencimento.
Provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são
deduzidas do valor contábil bruto dos ativos.
Para instrumentos financeiros mensurados a VJORA, a provisão para perdas é reconhecida
em ORA, em vez de reduzir o valor contábil do ativo.
Em cada data de apresentação, a Sendas avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo
custo amortizado ou VJORA tem indícios de perda no seu valor recuperável. Um ativo
financeiro possui indícios de perda por redução ao valor recuperável quando ocorrem um ou
mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do ativo
financeiro.
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Principais práticas contábeis adotadas
na preparação do balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2020

Os valores a receber são considerados incobráveis e, portanto, baixados da carteira de
contas a receber, quando o pagamento não é efetuado após 360 dias da data do vencimento.
A cada fechamento anual dos balanços, Sendas avalia se os ativos ou grupos de ativos
financeiros apresentaram perda de seu valor recuperável.
10. Estoques
São contabilizados pelo custo ou valor líquido de realização, o que for menor. Os estoques
adquiridos são registrados pelo custo médio, incluindo os custos de armazenamento e
manuseio, na medida em que tais custos são necessários para trazer os estoques na sua
condição de venda nas lojas, deduzidos de acordos comerciais recebidas de fornecedores.
O valor líquido de realização é o preço de venda no curso normal dos negócios, deduzidos
os custos estimados necessários para efetuar a venda, tais como: (i) tributos incidentes sobre
a venda; (ii) despesas de pessoal atreladas diretamente à venda; (iii) custo da mercadoria;
e (iv) demais custos necessários para trazer a mercadoria em condição de venda.
Os estoques são reduzidos ao seu valor recuperável por meio de estimativas para perdas,
quebras, sucateamento, giro lento de mercadorias e estimativa de perda para mercadorias
que serão vendidas com margem bruta negativa, a qual é periodicamente analisada e
avaliada quanto à sua adequação.
Os acordos comerciais recebidos de fornecedores são mensurados e reconhecidos com
base nos contratos e acordos assinados, e registradas ao resultado à medida em que os
correspondentes estoques são vendidos. Compreendem acordos por volume de compras,
logística e negociações pontuais para recomposição de margem, reembolso de despesas,
entre outros, e são registradas como redutoras dos saldos a pagar aos respectivos
fornecedores, quando contratualmente a Companhia possui o direito de liquidar os passivos
com fornecedores pelo líquido dos valores a receber de acordos comerciais.
11. Tributos a recuperar
A Companhia registra créditos tributários, todas as vezes em que reúne entendimento
jurídico, documental e factual sobre tais créditos que permitam seu reconhecimento,
incluindo a estimativa de realização, sendo o ICMS reconhecido como redutor de “custo das
mercadorias vendidas” e o PIS e COFINS como redutor das contas de resultado sobre as
quais são calculados os créditos.
A realização desses impostos é efetuada tendo como base as projeções de crescimento,
questões operacionais e geração de débitos para consumo desses créditos pelas empresas
do Grupo.
12. Investimentos em controladas e associadas
12.1. Participação em controladas, subsidiárias e associadas
A determinação de quais subsidiárias são controladas pela Companhia seguem os
conceitos e princípios estabelecidos pelo CPC 36 (R3).
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As demonstrações financeiras das subsidiárias são elaboradas na mesma data de
levantamento das demonstrações contábeis da Companhia, adotando-se políticas
contábeis consistentes.
Nas demonstrações financeiras individuais, as participações são calculadas considerando
o percentual detido pelo GPA ou suas subsidiárias.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas são
contabilizados segundo o método da equivalência patrimonial.
12.2. Informações contábeis das associadas
Os investimentos em associadas são contabilizados segundo o método da equivalência
patrimonial, por se tratar de entidade na qual a Companhia exerce influência significativa,
mas não o controle, uma vez que (a) é parte do acordo de acionistas, indicando uma
parcela dos administradores e tendo direito de veto em certas decisões relevantes; e (b) o
poder sobre as decisões operacionais e financeiras. As associadas são: (i) FIC
administradas pelo Itaú Unibanco S.A., (ii) Cnova N.V. que opera principalmente no
comércio eletrônico na França; e (iii) Tuya, financeira investida do Éxito. Não há quaisquer
restrições por parte das associadas em transferir recursos para a Companhia, como por
exemplo em forma de dividendos.
13. Combinação de negócios e ágio
Combinações de negócios são contabilizadas usando o método de aquisição. O custo de
uma aquisição é mensurado como a soma entre a contraprestação transferida, mensurada
ao valor justo na data da aquisição, e o montante remanescente de participação dos
acionistas não controladores na empresa adquirida. Para cada combinação de negócios, a
adquirente mensura a participação dos acionistas não controladores na adquirida a valor
justo ou pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida. Os
custos de aquisição incorridos são tratados como despesa e incluídos nas despesas
administrativas.
Quando a Companhia adquire um negócio, ela avalia os ativos adquiridos e passivos
financeiros assumidos para a apropriada classificação e designação segundo os termos
contratuais, as circunstâncias econômicas e condições pertinentes na data da aquisição.
Isso inclui a separação dos derivativos embutidos em contratos pela empresa adquirida.
Qualquer pagamento contingente a ser transferido pelo adquirente será reconhecido ao valor
justo na data da aquisição. Mudanças subsequentes no valor justo do pagamento
contingente considerado como um ativo ou passivo serão reconhecidas por meio do
resultado.
O ágio é inicialmente mensurado ao custo, sendo o excedente entre a contraprestação
transferida e o montante reconhecido de participação dos acionistas não controladores sobre
os ativos adquiridos e os passivos assumidos. Caso esse pagamento seja menor que o valor
justo dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida no resultado
como ganho por compra vantajosa.
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Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado ao custo, deduzido de eventuais perdas
por não recuperação. Para fins de teste de perda do valor recuperável, o ágio adquirido em
uma combinação de negócios é, desde a data da aquisição, alocado a cada uma das UGCs
da Companhia que devem se beneficiar da combinação de negócio realizada,
independentemente se outros ativos ou passivos da adquirida forem atribuídos a essas
UGCs.
Em casos nos quais o ágio faça parte de uma UGC e parte da operação dentro dessa
unidade é vendida, o ágio associado à operação vendida é incluído no montante contábil da
operação na determinação do lucro ou prejuízo auferido com a venda da operação. O ágio
assim disposto é mensurado com base nos valores relativos da operação vendida e da parte
da UGC que foi mantida.
14. Propriedades para Investimento
Propriedades para investimento são mensuradas ao custo histórico, (incluindo custos
transação), líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação,
houver. O custo das propriedades para investimento adquiridas numa combinação
negócios e determinado pelo valor justo, conforme IFRS 3/ CPC 15 – Combinação
negócios.

da
se
de
de

Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando deixam de ser
permanentemente utilizadas e não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua
venda. Uma propriedade para investimento também é transferida quando há intenção de
venda e nesse caso é classificada como ativo não circulante mantido para venda. A diferença
entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na
demonstração do resultado do exercício quando efetivada a baixa.
As propriedades para investimento da Companhia e suas subsidiárias correspondem a áreas
comerciais e lotes que são mantidas para geração de renda ou apreciação futura do preço.
O valor justo das propriedades para investimento é mensurado com base em avaliações
realizadas por terceiros.
15. Imobilizado
O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e das perdas
eventuais por não recuperação, se houver. O custo inclui o montante de aquisição dos
equipamentos e os custos de captação de empréstimos para projetos de construção de longo
prazo, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando componentes significativos do
imobilizado são repostos, tais componentes são reconhecidos como ativos individuais, com
vidas úteis e depreciações específicas. Da mesma forma, quando realizada uma reposição
significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento como reposição,
desde que satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e
manutenção são reconhecidos no resultado do exercício conforme incorridos.
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Categoria dos ativos

_ Taxa média de depreciação anual

Edifícios
Benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros
Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Outros

2,50%
4,17%
12,12%
8,19%
11,03%
20,00%

Itens do imobilizado e eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação
ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou
alienação. Os eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa dos ativos são incluídos no
resultado do exercício.
O valor residual, a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revisados no
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando aplicável. A
Companhia revisou a vida útil do ativo imobilizado no exercício de 2019 e concluiu que não
há alterações a realizar neste exercício.
Os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um
ativo, que demande um período de tempo substancial para ser finalizado para o uso ou venda
pretendido (ativo qualificável), são capitalizados como parte do custo dos respectivos ativos
durante sua fase de construção. A partir da data da entrada em operação do correspondente
ativo, os custos capitalizados são depreciados pelo prazo de vida útil estimada do ativo.
15.1. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
O teste de recuperação (impairment test) tem por objetivo apresentar o valor real líquido
de realização de um ativo. A realização pode ser de forma direta ou indireta, por meio de
venda ou pela geração de caixa na utilização do ativo nas atividades da Companhia.
Anualmente a Companhia efetua o teste de recuperação de seus ativos tangíveis e
intangíveis ou sempre que houver qualquer evidência interna ou externa que o ativo possa
apresentar perda do valor recuperável.
O valor de recuperação de um ativo é definido como sendo o maior entre o seu valor justo
ou o valor em uso de sua unidade geradora de caixa - UGC, exceto se o ativo não gerar
entradas de caixa que sejam predominantemente independentes das entradas de caixa
dos demais ativos ou grupos de ativos.
Se o valor contábil de um ativo ou UGC exceder seu valor recuperável, o ativo é
considerado não recuperável e é constituída uma provisão a fim de ajustar o valor contábil
para seu valor recuperável. Na avaliação do valor recuperável, o fluxo de caixa futuro
estimado é descontado ao valor presente, adotando-se uma taxa de desconto, que
representa o custo de capital da Companhia (WACC) que reflita as avaliações atuais do
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo.
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16. Intangível
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados pelo custo quando de seu
reconhecimento inicial, sendo deduzidos pela amortização e as eventuais perdas por não
recuperação.
Os ativos intangíveis gerados internamente, excluindo-se os custos capitalizados de
desenvolvimento de software, são refletidos no resultado do exercício que foram incorridos.
Os ativos intangíveis compreendem principalmente software adquiridos de terceiros,
software desenvolvido para uso interno, fundo de comércio (direito de uso das lojas), lista de
clientes, contratos vantajosos de aluguel, contratos vantajosos de fornecimento de móveis e
marcas.
Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados pelo método linear. O período e o
método de amortização são revistos, no mínimo, no encerramento do exercício. As
alterações da vida útil prevista ou do padrão previsto de consumo dos benefícios econômicos
futuros incorporados no ativo são contabilizadas alterando-se o período ou o método de
amortização, conforme o caso, e tratadas como mudanças das premissas contábeis.
Os custos de desenvolvimento de software reconhecido como ativo são amortizados ao
longo de sua vida útil definida (5 a 10 anos), cuja taxa de amortização é de 10,82%, iniciando
a amortização quando se tornam operacionais.
Os ativos intangíveis de vida útil indefinida não são amortizados, mas submetidos a testes
de recuperação no encerramento do exercício ou sempre que houver indicação de que seu
valor contábil poderá não ser recuperado, individualmente ou no nível da UGC. A avaliação
é revista anualmente para determinar se a vida útil indefinida continua válida. Caso contrário,
a estimativa de vida útil é alterada prospectivamente de indefinida para definida.
Os ganhos ou perdas, quando aplicável, resultantes do desreconhecimento de um ativo
intangível são mensurados como a diferença entre os resultados líquidos da alienação e o
valor contábil do ativo, sendo reconhecidos no resultado do exercício quando da baixa do
ativo.
17. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros são reconhecidos quando a Companhia assume direitos contratuais de
receber caixa ou outros ativos financeiros de contratos nos quais são parte. Ativos
financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber caixa atrelados ao ativo
financeiro expiram ou foram transferidos substancialmente os riscos e benefícios para
terceiros. Ativos e passivos são reconhecidos quando direitos ou obrigações são retidos na
transferência pela Companhia.
Passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia assume obrigações contratuais
para liquidação em caixa ou na assunção de obrigações de terceiros por meio de um contrato
no qual são parte. Passivos financeiros são desreconhecidos quando são quitados, extintos
ou expirados.
As compras ou vendas de ativos financeiros que exijam entrega de ativos dentro de um prazo
definido por regulamento ou convenção no mercado (negociações em condições normais)
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são reconhecidas na data da negociação, isto é, na data em que a Companhia se
compromete a comprar ou vender o ativo.
17.1. Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: a custo
amortizado; valor justo por meio dos outros resultados (“VJORA”) – ou valor justo por meio
de resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiro é geralmente baseada no
modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características
de fluxos de caixa contratuais. Derivativos embutidos em que o contrato principal é um
ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento
financeiro híbrido é avaliado para classificação como um todo.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a
seguir e não for designado como mensurado a VJR:
• é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros
para receber fluxos de caixa contratuais; e
• seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir
e não for designado como mensurado a VJR:
• é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
• seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de 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, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar
alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes
(“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos
financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma
irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser
mensurado ao custo amortizado, VJORA ou VJR se isso eliminar ou reduzir
significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor
justo).
Um ativo financeiro (a menos que seja uma conta a receber de clientes sem um
componente de financiamento significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da
transação) é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não
mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
aquisição.
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Ativos financeiros mensurados a VJR - Esses ativos são subsequentemente mensurados
ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido
no resultado.
Ativos financeiros a custo amortizado - Estes ativos são mensurados de forma
subsequente ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo
amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de juros,
ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Ativos financeiros ao VJORA - Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao
valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o método dos juros efetivo,
ganhos e perdas cambiais e perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidos
no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
17.2. Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros
Um ativo financeiro (ou, conforme o caso, parte de um ativo financeiro ou parte de um
grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
• Expiram os direitos de recebimento de fluxos de caixa.
• A Companhia transfere seus direitos de recebimento de fluxos de caixa do ativo ou
assumem uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos a um
terceiro, nos termos de um acordo de repasse; e (a) a Companhia transferiu
substancialmente a totalidade dos riscos e benefícios relativos ao ativo; ou (b) a
Companhia não transferiu, nem reteve substancialmente a totalidade dos riscos e
benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o seu controle.
Quando a Companhia cede seus direitos de recebimento de fluxos de caixa de um ativo
ou celebra acordo de repasse, sem ter transferido ou retido substancialmente a totalidade
dos riscos e benefícios relativos ao ativo ou transferido o controle do ativo, o ativo é
mantido e reconhece um passivo correspondente. O ativo transferido e o passivo
correspondente são mensurados de forma que reflita os direitos e as obrigações retidos
pela Companhia.
Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação subjacente ao passivo é
quitada, cancelada ou expirada.
Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor,
mediante termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são
substancialmente modificados, tal substituição ou modificação é tratada como
desreconhecimento do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, e a
diferença entre os respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado do exercício.
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17.3. Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são compensados e apresentados líquidos nas
demonstrações financeiras, se, e somente se, houver o direito de compensação dos
valores reconhecidos e intenção de liquidar em base líquida ou realizar os ativos e liquidar
os passivos simultaneamente.
18. Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos para limitar a exposição à variação
não relacionada ao mercado local como swaps de taxas de juros e swaps de variação
cambial. Tais instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor
justo na data em que o contrato derivativo é celebrado e posteriormente remensurado pelo
valor justo no encerramento dos exercícios. Os derivativos são contabilizados como ativos
financeiros quando o valor justo é positivo e como passivos financeiros quando negativo. Os
ganhos ou perdas resultantes das alterações do valor justo dos derivativos são
contabilizados diretamente no resultado do exercício.
No início do relacionamento de hedge, a Companhia designa formalmente e documenta a
relação de hedge à qual deseja aplicar à contabilização de hedge, e o seu objetivo e a
estratégia de gestão de risco para contratá-lo. A documentação inclui a identificação do
instrumento de hedge, o item ou operação protegida, a natureza do risco protegido e o modo
como a Companhia deverá avaliar a eficácia das alterações do valor justo do instrumento de
hedge na neutralização da exposição a alterações do valor justo do item protegido ou do
fluxo de caixa atribuível ao risco protegido. A expectativa é de que esses hedges sejam
altamente eficazes na neutralização das alterações do valor justo ou do fluxo de caixa, sendo
avaliados permanentemente para determinar se realmente estão sendo altamente eficazes
ao longo de todos os exercícios dos relatórios financeiros para os quais foram designados.
São registrados como hedges de valor justo, adotando os seguintes procedimentos:
• A alteração do valor justo de um instrumento financeiro derivativo classificado como hedge
de valor justo é reconhecida como resultado financeiro. A alteração do valor justo do item
protegido é registrada como parte do valor contábil do item protegido, sendo reconhecido
na demonstração do resultado do exercício.
• No cálculo de valor justo, as dívidas e os swaps são mensurados por meio de taxas
divulgadas no mercado financeiro e projetadas até a data do seu vencimento. A taxa de
desconto utilizada para o cálculo pelo método de interpolação dos empréstimos em moeda
estrangeira é desenvolvida por meio das curvas DDI, Cupom limpo e DI, índices divulgados
pela B3 e, para os empréstimos em moeda nacional, é utilizada a curva DI, índice
divulgado pela CETIP e calculado pelo método da interpolação exponencial.
A Companhia utiliza instrumentos financeiros somente para proteção de riscos identificados
limitados a 100% do valor desses riscos. As operações com derivativos são exclusivamente
utilizadas para reduzir a exposição à flutuação de moeda estrangeira e taxa de juros, para a
manutenção do equilíbrio da estrutura de capital.
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19. Hedge de fluxo de caixa
Os instrumentos derivativos são registrados como hedge de fluxo de caixa, adotando os
seguintes procedimentos:
• A parte eficaz do ganho, ou perda, do instrumento de hedge é reconhecida diretamente no
patrimônio líquido em outros resultados abrangentes, e caso a proteção deixe de atender
ao índice de hedge, mas o objetivo do gerenciamento de risco permanece inalterado, a
Companhia deve ajustar “reequilibrar” o índice de hedge para atender os critérios de
qualificação.
• Qualquer ganho ou perda remanescente no instrumento de hedge (inclusive decorrentes
do “reequilíbrio” do índice de hedge) é uma inefetividade, e, portanto, deve ser reconhecida
no resultado.
• Os valores contabilizados em outros resultados abrangentes são transferidos
imediatamente para a demonstração do resultado junto com a transação objeto de hedge
ao afetar o resultado, por exemplo, quando a receita ou despesa financeira objeto de
hedge for reconhecida ou quando uma venda prevista ocorrer. Quando o item objeto de
hedge for o custo de um ativo ou passivo não financeiro, os valores contabilizados no
patrimônio líquido são transferidos ao valor contábil inicial do ativo ou passivo não
financeiro.
• A Companhia deve descontinuar prospectivamente a contabilização de hedge somente
quando a relação de proteção deixar de atender aos critérios de qualificação (após levar
em consideração qualquer reequilíbrio da relação de proteção).
• Se a ocorrência da transação prevista ou compromisso firme não for mais esperada, os
valores anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são transferidos para a
demonstração do resultado. Se o instrumento de hedge expirar ou for vendido, encerrado
ou exercido sem substituição ou rolagem, ou se a sua classificação como hedge for
revogada, os ganhos ou perdas anteriormente reconhecidas no resultado abrangente
permanecem diferidos no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes até que a
transação prevista ou compromisso firme afetem o resultado.
20. Perda no valor recuperável de ativos financeiros
A Companhia adota o modelo de perda de crédito esperada, que se aplica aos ativos
financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida
mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais
(ações) ou ativos financeiros mensurados a VJR.
As provisões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases:
• Perdas de crédito esperadas para 12 meses (modelo geral): estas são perdas de crédito
que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do
balanço, e subsequentemente, caso haja uma deterioração do risco de crédito, para a vida
inteira do instrumento
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• Perdas de crédito esperadas para a vida inteira (modelo simplificado): estas são perdas
de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida
esperada de um instrumento financeiro
• Expediente prático: estas são perdas de crédito esperadas e consistentes com
informações razoáveis e sustentáveis disponíveis, na data do balanço sobre eventos
passados, condições atuais e previsões de condições econômicas futuras, que permitam
verificar a perda provável futura baseada na perda de crédito histórica ocorrida de acordo
com o vencimento dos títulos.
A Companhia mensura provisões para perdas com contas a receber e outros recebíveis e
ativos contratuais por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira, sendo
que para as contas a receber de clientes, cuja a carteira de recebíveis é pulverizada, alugueis
a receber, contas a receber atacado e contas a receber de transportadoras, é aplicado o
expediente pratico por meio da adoção de uma matriz de perdas para cada faixa de
vencimento.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde
o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia
considera informações razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis sem custo
ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com
base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando
informações de projeções.
A Companhia presume que o risco de crédito em um ativo financeiro aumentou
significativamente se este estiver com mais de 90 dias de atraso. A Companhia considera
um ativo financeiro como inadimplente quando:
• é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito a
Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou
• o ativo financeiro está vencido há mais de 90 dias.
A Companhia determina o risco de crédito de um título de dívida pela análise do histórico de
pagamentos, condições financeiras e macroeconômicas atuais da contraparte e avaliação
de agências de rating quando aplicáveis, avaliando assim cada título individualmente.
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período
contratual máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito.
Mensuração de perdas de crédito esperadas - Perdas de crédito esperadas são estimativas
ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito baseados nas perdas históricas e
projeções de premissas relacionadas. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente
com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa
devidos a Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia
espera receber).
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo
financeiro.

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

ANEXO 2 (Continuação)

Principais práticas contábeis adotadas
na preparação do balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2020
Ativos financeiros com problemas de recuperação de crédito - Em cada data de
apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo
amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA tem indícios de perda no seu valor
recuperável. Um ativo financeiro possui indícios de perda por redução ao valor recuperável”
quando ocorrem um ou mais eventos com impacto negativo nos fluxos de caixa futuro
estimados do ativo financeiro.
Apresentação da perda por redução ao valor recuperável - Provisão para perdas para ativos
financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor contábil bruto dos
ativos.
Para instrumentos financeiros mensurados a VJORA, a provisão para perdas é reconhecida
em ORA, em vez de reduzir o valor contábil do ativo.
As perdas por redução ao valor recuperável relacionadas às contas a receber de clientes e
outros recebíveis, incluindo ativos contratuais, são apresentadas separadamente na
demonstração do resultado e ORA. As perdas dos valores recuperáveis de outros ativos
financeiros são apresentadas em ‘despesas com vendas’.
Contas a receber e ativos contratuais - A Companhia considera o modelo e algumas das
premissas utilizadas no cálculo dessas perdas de crédito esperadas como as principais
fontes de incerteza da estimativa.
As posições dentro de cada grupo foram segmentadas com base em características comuns
de risco de crédito, como:
• Nível de risco de crédito e histórico de perdas - para clientes atacadistas e locação de
imóveis; e
• Status de inadimplência risco de default e histórico de perdas - para administradoras de
cartão de crédito e outros clientes.
21. Provisão para demandas judiciais
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou
não formalizada) em virtude de um evento passado, é provável que seja necessária uma
saída de recursos para liquidar a obrigação, e seja possível fazer uma estimativa confiável
do valor dessa obrigação. A despesa relacionada à eventual provisão é registrada no
resultado do exercício, líquida do eventual reembolso. Para os casos de honorários sobre
êxito, a Companhia e suas subsidiárias têm como política o provisionamento no momento
em que os honorários são incorridos, ou seja, quando do julgamento em definitivo das
causas, sendo divulgados nas notas explicativas os montantes envolvidos para as causas
ainda não finalizadas.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais, a
sua relevância jurídica, o histórico de ocorrência e valores envolvidos e a avaliação dos
advogados externos.
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Principais práticas contábeis adotadas
na preparação do balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2020
A provisão para demandas judiciais é estimada pela Companhia e corroborada por seus
consultores jurídicos e foi estabelecida em um montante considerado suficiente para cobrir
as perdas consideradas prováveis.
22. Operações de arrendamento mercantil
Na celebração de contrato, a Companhia avalia se o contrato é, ou contém, um
arrendamento. O contrato é, ou contém, um arrendamento se ele transfere o direito de
controlar o uso de ativo identificado por um determinado período em troca de
contraprestação.
A Companhia arrenda equipamentos e espaços comerciais, incluindo lojas e centros de
distribuição, em contratos canceláveis e não canceláveis de arrendamento mercantil. Os
prazos dos contratos variam substancialmente entre 5 e 25 anos.
A Companhia como arrendatária
A Companhia avalia seus contratos de arrendamento com o objetivo de identificar relações
de aluguel de um direito de uso, usando das isenções previstas para os contratos de prazo
inferior a doze meses e de valor individual do ativo abaixo de US$ 5.000 (cinco mil dólares).
Os contratos são então registrados, quando do início do arrendamento, como Passivo de
Arrendamento em contrapartida ao Direito de Uso, ambos pelo valor presente dos
pagamentos mínimos do arrendamento, utilizando a taxa de juros implícita do contrato, se
esta puder ser utilizada, ou taxa de juros incremental considerando empréstimos obtidos pela
Companhia.
O prazo do arrendamento utilizado na mensuração corresponde ao prazo que o arrendatário
está razoavelmente certo de exercer a opção de prorrogar o arrendamento ou de não exercer
a opção para rescindir o arrendamento.
Subsequentemente, os pagamentos efetuados são segregados entre encargos financeiros
e redução do passivo de arrendamento, de modo a se obter uma taxa de juros constante no
saldo do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira do
período.
Os ativos de direito de uso dos contratos de arrendamento são amortizados pelo prazo do
arrendamento. As capitalizações de melhorias, benfeitorias e reformas efetuadas nas lojas
são amortizadas ao longo de sua vida útil estimada ou do prazo esperado de utilização do
ativo, limitado se houver evidências de que o contrato de arrendamento não será prorrogado.
Os aluguéis variáveis são reconhecidos como despesas nos exercícios em que são
incorridos.
A Companhia como arrendadora
Os arrendamentos mercantis em que a Companhia não transfere substancialmente a
totalidade dos riscos e benefícios da titularidade do ativo são classificados como
arrendamentos mercantis operacionais. Os custos iniciais diretos de negociação dos
arrendamentos mercantis operacionais são adicionados ao valor contábil do ativo arrendado
e reconhecidos ao longo do prazo do contrato, na mesma base das receitas de aluguéis.
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Principais práticas contábeis adotadas
na preparação do balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2020
Os aluguéis variáveis são reconhecidos como receitas nos exercícios em que são auferidos.
23. Receitas a apropriar
As receitas a apropriar são registradas pela Companhia como passivo pela antecipação de
valores recebidos de parceiros comerciais pela exclusividade na prestação de serviços de
intermediação de garantias complementares ou estendidas e valores referentes ao aluguel
de ponta de gôndola e painel luminoso (back lights) para exposição de produtos dos
fornecedores, são reconhecidas ao resultado do exercício pela comprovação da prestação
de serviço na venda dessas garantias para os parceiros comerciais.

ANEXO 3

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

Valor do investimento e Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda.

FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A CRÉDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Acionistas

Ações ON

Itaú Unibanco
Bellamar Empreend. e Partic Ltda.
Lake Niassa Empreend. e Partic Ltda.
Companhia Brasileira de Distribuição
Conselho

%

Valor de mercado

453.683.262
324.501.114
129.182.147
1
8

50,0000%
35,7630%
14,2370%
0,0000%
0,0000%

2.150.404.150,48
1.538.096.290,58
612.307.855,16
4,74
37,92

907.366.532

100,0000%

4.300.808.338,88

As ações da Financeira Itaú CBD S.A. foram avaliadas de maneira independente e os avaliadores
estabelecerem o valor das ações da empresa num espaço de R$ 4,69 a R$ 4,93 por ação.
Nesta avaliação, adotou-se um valor médio de R$ 4,7399.
Dessa forma, o valor de mercado da Financeira Itaú CBD S.A. é considerado como
R$ 4.300.808.338,88.
O valor de mercado do investimento de Bellamar na FIC decorre de sua participação e, conforme
demonstrado acima, é de R$ 1.538.096.290,58.

BELLAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Quotistas

Valor
patrimonial

Valor de mercado

99,99999%
0,00001%

377.117.737,44
27,16

1.538.096.179,79
110,79

13.882.757.895 100,00000%

377.117.764,60

1.538.096.290,58

Quotas

Companhia Brasileira de Distribuição 13.882.756.895
Sendas Distribuidora S.A
1.000

%

Consequentemente, o valor do investimento de CBD em Bellamar obedece a mesma lógica,
apurando-se o valor de R$ 1.538.096.179,79.
No processo de permuta, CBD entrega à SENDAS 50% (cinquenta por cento) das ações da
Bellamar Empreendimento e Participações S.A., pelo valor de mercado de R$ 769.048.145,29.
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Descrição dos imóveis a serem recebidos na Permuta

LAUDOS DE AVALIAÇÃO A VALOR
DE MERCADO
E DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Avenida Presidente Dutra, nº 2.700 - Santa Mônica - Feira de Santana - BA

• Objeto

: Imóvel Urbano - Terreno

• Documentação

: Matrículas nos 33.844 e 33.846 - 2º Ofício de
Registro de Imóveis de Feira de Santana BA e Certidão Cadastral - Prefeitura
Municipal de Feira de Santana - BA

• Finalidade

: Determinação do Valor de Mercado para
Venda.

• Liquidez

: Média

• Data da Avaliação

: Outubro de 2.020

Nº 38.643/20

2

VALOR RESULTANTE DA AVALIAÇÃO:
VALOR DE MERCADO PARA VENDA:

VALOR DO IMÓVEL = R$ 15.070.000,00
(quinze milhões e setenta mil reais)

VALOR LOCATIVO DE MERCADO:

VALOR LOCATIVO = R$ 49.900,00/mês
(quarenta e nove mil e novecentos reais mensais)

VALORES VÁLIDOS PARA OUTUBRO DE 2.020

08/04/2020

Certidão Negativa de Débitos

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIA
Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22
de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2020 / 2029230
CONTRIBUINTE:

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

CPF/CNPJ:

47.508.411/0001-56

ENDEREÇO:

AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, S/N , 62.361-0 , SANTA MONICA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

23.816-3

INSCRIÇÃO FÍSICA:

01.03.144.0466.001

ÁREA DO TERRENO (M²):

12375

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²):

454,99

UTILIZAÇÃO:

PREST. SERVICOS

DATA DO 1º LANÇAMENTO:

01/01/1990

DATA DO LANC. ULT. CONSTRUÇÃO:

01/01/1990

ÁREA TOTAL ACRESCIDA (M²):

0

DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:

08/04/2020

DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:

07/06/2020

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de
responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.
A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer déb itos referentes a recolhimentos que não tenham
sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal
prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal n°. 5.172, de 25/10/1966 − Código Trib utário Nacional.
Conforme o Art. 215, § 3°, do Código Trib utário Municipal − Lei Complementar de n°. 003, 22 de dezemb ro 2000,
as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cob rar, em qualquer tempo, os déb itos que
venham a ser apurados pela autoridade administrativa.
A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico: http://www.sefaz.feiradesantana.b a.gov.b r/certidao.
Esta CERTIDÃO ab range, apenas, a propriedade vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contrib uinte e
refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissão.

Código de verificação de autenticidade:

d1d7303f0cbf8fbcdc1653bdb4746474
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/index.php?pg=servicosonline&iptu=1&tipo_inscricao=certidao&view=tela1&inscricao=238163

1/1

Para verificar a autenticidade, acesse https://certidao.registroimobiliario.org.br/validacao
Informe o código: 3BA2BD32-5D4A-48AE-9A5F-4B0FB4D8669B

Para verificar a autenticidade, acesse https://certidao.registroimobiliario.org.br/validacao
Informe o código: 3BA2BD32-5D4A-48AE-9A5F-4B0FB4D8669B

Para verificar a autenticidade, acesse https://certidao.registroimobiliario.org.br/validacao
Informe o código: 3BA2BD32-5D4A-48AE-9A5F-4B0FB4D8669B
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Para verificar a autenticidade, acesse https://certidao.registroimobiliario.org.br/validacao
Informe o código: 18AF314E-2FCF-4D5D-B3C2-506E92F9B1FC

Para verificar a autenticidade, acesse https://certidao.registroimobiliario.org.br/validacao
Informe o código: 18AF314E-2FCF-4D5D-B3C2-506E92F9B1FC
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CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Avenida Bernardo Manuel, nº 11.350
Itaperi - Fortaleza - CE

 Documentação

 Objeto
 Finalidade

 Liquidez
 Data da Avaliação

: Matrícula nº 44.795 - Cartório de
Registro de Imóveis da 2º Zona da
Comarca de Fortaleza - CE e IPTU
: Imóvel Urbano - Uso Comercial
: Determinação do Valor de Mercado
para Venda e Valor Locativo de
Mercado
: Média
: Outubro de 2.020

Nº 38.642/20

2

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO:
VALOR DE MERCADO PARA VENDA:

VALOR DO IMÓVEL = R$ 13.610.000,00
(treze milhões seiscentos e dez mil reais)

VALOR LOCATIVO DE MERCADO:

VALOR LOCATIVO = R$ 47.500,00/mês
(quarenta e sete mil e quinhentos reais mensais)

VALORES VÁLIDOS PARA OUTUBRO DE 2.020

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Rua Emílio Moço, s/nº - Ribeirão Preto - SP

•

Objeto

: Imóvel Urbano - Terreno

•

Documentação

: Matrículas n° 55.832, 55.833, 55.834 e
79.480 - 2º Ofício de Registro de
Imóveis de Ribeirão Preto - SP e IPTU

•

Finalidade

: Determinação do Valor de Mercado
para Venda e Valor Locativo de
Mercado

•

Liquidez

: Baixa

•

Data da Avaliação

: Outubro de 2.020
Nº 38.671/20

2

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO:
VALOR DE MERCADO PARA VENDA:

VALOR DO IMÓVEL = R$ 73.290.000,00
(setenta e três milhões, duzentos e noventa mil reais)

VALOR LOCATIVO DE MERCADO:

VALOR LOCATIVO = R$ 243.000,00/mês
(duzentos e quarenta e três mil reais mensais)
VALORES VÁLIDOS PARA OUTUBRO DE 2.020

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Rodovia Luis de Queiroz (SP-304)
Jardim Thelja - Americana - SP

• Objeto

: Imóvel Urbano - Terreno

• Documentação

: Matrícula n° 67.954 - Oficial de Registro de
Imóveis de Americana - SP e Certidão
Cadastral - Prefeitura Municipal de
Americana - SP

• Finalidade

: Determinação do Valor de Mercado para
Venda.

• Liquidez

: Média.

• ‘Data da Avaliação

: Outubro de 2.020.

Nº 38.645/20

2

VALOR RESULTANTE DA AVALIAÇÃO:
VALOR DE MERCADO PARA VENDA:

VALOR DO IMÓVEL = R$ 36.590.000,00
(trinta e seis milhões e quinhentos e noventa mil reais)

VALOR LOCATIVO DE MERCADO:

VALOR LOCATIVO = R$ 91.000,00/mês
(noventa e um mil reais mensais)

VALORES VÁLIDOS PARA OUTUBRO DE 2.020
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https://nfse.americana.sp.gov.br/base/doc.aspx?tributo=11&exercicio=2019&divida=0&tipo=235&documento=1000506955&verificacao=PJBFABT6&returnURL=.

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Avenida Bandeirantes, 3.270 - Bandeirantes - Campo Grande - MS

 Objeto

: Imóvel Urbano - Terreno

 Documentação

: Matrícula n° 1.319 e 25.760 – 2º Circunscrição
de Registro de Campo Grande - MS

 Finalidade

: Determinação do Valor de Mercado para
Venda e Valor Locativo de Mercado.

 Liquidez

: Média.

 Data da Avaliação

: Outubro de 2.020.

Nº 38.644/20

2

VALOR RESULTANTE DA AVALIAÇÃO:
VALOR DE MERCADO PARA VENDA:

VALOR DO IMÓVEL = R$ 7.050.000,00
(sete milhões e cinquenta mil reais)

VALOR LOCATIVO DE MERCADO:

VALOR LOCATIVO = R$ 23.300,00/mês
(vinte e três mil e trezentos reais mensais)

VALORES VÁLIDOS PARA OUTUBRO DE 2.020

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

ANEXO 5

Descrição do imóvel localizado na Av. Tancredo Neves

DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS
RECEBIDOS POR INTEGRALIZAÇÃO
DE CAPITAL

*01887813*

11RI

Etiqueta Arisp

S20100084903D#01-15*00*

01887813
0001

Integram a circunscrição imobiliária de competência deste Serviço de Registro de Imóveis
o 29º Subdistrito - SANTO AMARO e 32º Subdistrito - CAPELA DO SOCORRO, desde
07 de outubro de 1939 ; - e o Distrito de PARELHEIROS, desde 15 de maio de 1944.

Verificador:

Grasiela Gomes Cardoso Oliveira

Esse documento foi assinado digitalmente por GRASIELA GOMES CARDOSO OLIVEIRA - 16/10/2020 09:21 PROTOCOLO: S20100084903D

Para verificar a autenticidade, acesse https://www.registradores.org.br/validacao.aspx e digite o hash 859bd39a-1699-4cee-bc02-7d4bc17d24cd

PLINIO ANTONIO CHAGAS, Bacharel em Direito, Décimo Primeiro Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
C E R T I F I C A, a pedido do(a,s) interessado(a,s), que, revendo o Livro 2 (dois) de Registro
Geral do Serviço de Registro de Imóveis a seu cargo, dele consta a matrícula do teor seguinte:

01887813
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CERTIFICO, para fins de autenticação, conforme faculta o
parágrafo 1º do artigo 19 da Lei nº 6.015, de 31.12.1973,
que foi extraída por meio reprográfico a presente CERTIDÃO
COMPLETA E ATUALIZADA DO REGISTRO, retratando fielmente o
que se contém no original da matrícula, refletindo a
situação jurídica da propriedade, abrangendo alienações e
ônus reais, bem como citações em ações reais ou pessoais
reipersecutórias, enfim todos os atos relativos ao imóvel e
direitos sobre ele constituídos, bem como a indicação de
títulos contraditórios devidamente prenotados até 14/10/2020
além do que foi integralmente nela(s) noticiado(s).
CERTIFICO, mais, que sendo a data de abertura da matrícula,
ou do registro anterior,de 20 anos atrás, servirá a presente
como certidão vintenária (prov. 20/93 da CGJ, Cap. XX das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça).
O referido é verdade e dou fé.
São Paulo, 16 de Outubro
de 2020

11º OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS
Cartório
Estado
Sefaz
Registro Civil
Tribunal de Justiça
Min. Público
Imposto s/serviços
T O T A L

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

32,97
9,37
6,41
1,74
2,26
1,58
0,67
55,00

Custas ao Estado e à Secretaria
da Fazenda recolhidas por verba.
Valores correspondentes ao custeio
do Registro Civil e ao Tribunal de
Justiça
repassados
aos órgãos
arrecadadores.

Grasiela Gomes Cardoso Oliveira
Escrevente Autorizada
Solicite Certidões também pelo nosso site: www.11ri.com.br
11º Oficial de Registro de Imóveis - PLINIO ANTONIO CHAGAS
Rua Nelson Gama de Oliveira, 235 - V.Andrade - CEP 05734-150 - São Paulo - SP
Tel.: (11)3779-0000

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso
ou acesse o endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br
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OBSERVAÇÃO: integram a Circunscrição deste serviço registral os seguintes subdistritos:
(a) Saúde, a partir de 21 de novembro de 1942 (Dec nº 13.012 de 24 de outubro de 1.942).
(b) Indianópolis, a partir de 14 de maio de 1.954 (Lei nº 2.532, de 13 de janeiro de 1.954).
Ambos tendo pertencido anteriormente ao 11º Registro de Imóveis desta Capital, antes 1º Registro de
Imóveis.
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Certidão

Pedido nº: 20100045353D/0001
São Paulo, 08/10/2020 12:06:00
Oficial: Ricardo Nahat
Substituta: Eunice dos Santos Bomfim

Nada mais consta com relação ao imóvel da matrícula
certificada, refletindo a situação jurídica do imóvel com
respeito às alienações, ônus reais, inclusive aqueles
decorrentes de citações em ações reais ou pessoais
reipersecutórias e prenotações, não existe também indicação
de títulos contraditórios devidamente prenotados até
06/10/2.020, podem existir títulos prenotados posteriormente
a 06/10/2.020 e até o momento da assinatura desta certidão,
que ainda estão sendo lançados em nosso sistema. A
presente certidão foi extraída sob a forma de documento
eletrônico mediante processo de certificação digital
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/01, devendo para validade
ser conservado em meio eletrônico, bem como comprovada
a autoria e integridade. O referido, nos termos do artigo 19
da Lei nº 6.015 de 31/12/73, é verdade e dá fé. São Paulo,
08/10/2.020. O Escrevente Autorizado, Raphael da Silva
Balduino.

Emolumentos = R$ 32,97 - Estado = R$ 9,37 - Sefaz = R$ 6,41 - Registro Civil = R$ 1,74 - Tribunal de Justiça = R$ 2,26 - Ministério Público
= R$ 1,58 - (Custas do Estado e da Secretaria da Fazenda recolhidas por verba.) - Imposto s/serviços = R$ 0,66 - TOTAL: R$ 54,99
Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br

1112113C3000000049774220E
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SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

ANEXO 6

Ajustes relativos às permutas entre CBD e Sendas
(valores em reais)
Condição acordada para viabilizar a cisão e incorporação, é a permuta de ativos e os aumentos
de capital de CBD em SENDAS. Em decorrência da permuta, surge a necessidade de se realizar
certos ajustes, abaixo elencados. O balanço base da avaliação precisa refletir essas permuta e
aumentos de capital de modo a considerar os impactos patrimoniais deles decorrentes.
Ordem
1

Contas
Investimentos (Bellamar - permuta)
Imobilizado (Terrenos)
Investimentos Éxito

Débito
769.048.145,29
145.610.000,00

Crédito

914.658.145,29

Por permuta, CBD entrega a Sendas parte das ações que possue em Bellamar, mais 6
terrenos e recebe de Sendas parte das ações que Sendas detém em Éxito
2

Caixa e equivalentes de caixa
Saldo passivo de conta corrente com CBD
Imobilizado - imóveis
Capital social
Reserva de capital

500.000.000,00
140.142.381,00
44.537.506,09

684.679.830,10
56,99

Aumento de capital a se realizar em dezembro/20, com sobra sendo levada à reserva
de capital
3

Ativo - Crédito com CBD
Lucros acumulados

114.116.565,25

114.116.565,25

Provisão de créditos decorrente de acordo de reembolso de cotingências passivas em
Sendas que se materializem
4

Passivo - IR e CSLL Diferidos
Lucros acumulados
Reversão de IR e CSLL diferidos

49.000.000,00

49.000.000,00

ANEXO 7

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Balanço patrimonial após os acertos para a cisão
(valores em reais)
Saldo em 30.09.20
ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Estoques
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Ativos Não-Correntes a Venda
Dividendos a Receber
Outros
Instrumentos Financeiros Derivativos - Moeda Estrangeira
Total ativo circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Contas a Receber
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Despesas Antecipadas
Créditos com Partes Relacionadas
Impostos a Recuperar
Depósitos para Recursos Judiciais
Instrumentos Financeiros - Hedge de valor justo
Total realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

2.289.782.982,42
221.430.077,77
3.312.953.305,29
580.344.674,91
31.166.295,18
13.326.703,92
79.749.557,53

nº

2

Compromissos para a cisão
Débito

nº

Crédito

500.000.000,00

Saldo após ajustes
para a cisão

2.789.782.982,42
221.430.077,77
3.312.953.305,29
580.344.674,91
31.166.295,18
13.326.703,92
79.749.557,53

6.528.753.597,02

7.028.753.597,02

1.000.000,00
22.941.213,66
867.732.072,45
112.071.529,61
10.843.333,82

1.000.000,00
137.057.778,91
867.732.072,45
112.071.529,61
10.843.333,82

1.014.588.149,54
10.073.960.080,58
6.923.737.185,73
1.036.644.985,09

3

114.116.565,25

1

769.048.145,29
190.147.506,09

1,2

1

914.658.145,29

1.128.704.714,79
9.928.350.080,58
7.113.884.691,82
1.036.644.985,09

19.048.930.400,94

19.207.584.472,28

25.577.683.997,96

26.236.338.069,30

ANEXO 8

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Balanço patrimonial após os acertos para a cisão
(valores em reais)
ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Estoques
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Ativos Não-Correntes a Venda
Dividendos a Receber
Outros
Instrumentos Financeiros Derivativos - Moeda Estrangeira
Total ativo circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Contas a Receber
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Despesas Antecipadas
Créditos com Partes Relacionadas
Impostos a Recuperar
Depósitos para Recursos Judiciais
Instrumentos Financeiros - Hedge de valor justo
Total realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

Saldo após ajustes
para a cisão
nº

2.789.782.982,42
221.430.077,77
3.312.953.305,29
580.344.674,91
31.166.295,18
13.326.703,92
79.749.557,53

Cisão
Débito

nº

Crédito

12.946.577,35
1.049.556,78
1.152.687,19
1.050.319,43
34.266,71
20.767,15
-

7.028.753.597,02

Saldo após a cisão

2.776.836.405,07
220.380.520,99
3.311.800.618,10
579.294.355,48
31.132.028,47
13.305.936,77
79.749.557,53
7.012.499.422,41

1.000.000,00
137.057.778,91
867.732.072,45
112.071.529,61
10.843.333,82

1.244.848,12
-

1.000.000,00
137.057.778,91
866.487.224,33
112.071.529,61
10.843.333,82

1.128.704.714,79
9.928.350.080,58
7.113.884.691,82
1.036.644.985,09

9.159.301.935,29
9.007.093,67
242.998,21

1.127.459.866,67
769.048.145,29
7.104.877.598,15
1.036.401.986,88

19.207.584.472,28

10.037.787.596,99

26.236.338.069,30

17.050.287.019,40

