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Em Tesouraria

Total 3.227.994.934

Preferenciais 0

Ordinárias 0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinárias 3.227.994.934

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações

(Mil)

Trimestre Atual

30/06/2020

PÁGINA: 1 de 62
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1.02.01.10.05 Depósitos Judiciais 104.000 121.000

1.02.01.10.04 Tributos a Recuperar 985.000 962.000

1.02.02 Investimentos 9.975.000 9.635.000

1.02.01.10.06 Instrumentos Financeiros Derivativos 11.000 10.000

1.02.01.08 Despesas Antecipadas 1.000 3.000

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.122.000 1.125.000

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 1.100.000 1.093.000

1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 21.000 29.000

1.02.04 Intangível 1.037.000 1.033.000

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 2.110.000 1.705.000

1.02.04.01.02 Intangíveis 818.000 810.000

1.02.04.01 Intangíveis 1.037.000 1.033.000

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 9.975.000 9.635.000

1.02.02.01 Participações Societárias 9.975.000 9.635.000

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 4.304.000 4.320.000

1.02.03 Imobilizado 6.414.000 6.025.000

1.02.04.01.03 Direito de Uso Intangível 219.000 223.000

1.01.03 Contas a Receber 191.000 304.000

1.01.03.01 Clientes 168.000 189.000

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 23.000 115.000

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.439.000 1.876.000

1.02 Ativo Não Circulante 18.548.000 17.818.000

1 Ativo Total 24.596.000 23.540.000

1.01 Ativo Circulante 6.048.000 5.722.000

1.01.04 Estoques 2.625.000 2.765.000

1.01.08.03.01 Instrumento Financeiro Derivativos 73.000 0

1.01.08.03.02 Dividendos a Receber 0 40.000

1.01.08.03.03 Outros Ativos Circulantes 50.000 35.000

1.01.08.03 Outros 123.000 75.000

1.01.06 Tributos a Recuperar 564.000 702.000

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 229.000 75.000

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 106.000 0

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 273.000 396.000

2.02.03 Tributos Diferidos 273.000 396.000

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 1.000 2.000

2.02.04 Provisões 241.000 240.000

2.02.02.02.07 Outros passivos não circulantes 9.000 3.000

2.02.02.02 Outros 2.260.000 1.780.000

2.02.02.02.09 Passivo de Arrendamento 2.251.000 1.776.000

2.02.02.02.08 Provisão para perdas de Investimentos em associadas 0 1.000

2.03 Patrimônio Líquido 9.088.000 7.098.000

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 17.000 18.000

2.03.04.01 Reserva Legal 177.000 177.000

2.03.04.12 Transação com não Controladores 129.000 22.000

2.03.04.10 Reserva de Expansão 2.551.000 2.280.000

2.03.02 Reservas de Capital 21.000 18.000

2.03.01 Capital Social Realizado 4.478.000 4.421.000

2.03.04 Reservas de Lucros 2.874.000 2.497.000

2.03.02.04 Opções Outorgadas 21.000 18.000

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 1.715.000 162.000

2.01.03 Obrigações Fiscais 244.000 108.000

2.01.02 Fornecedores 3.520.000 4.562.000

2.01.05 Outras Obrigações 731.000 598.000

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 441.000 1.174.000

2 Passivo Total 24.596.000 23.540.000

2.02.02 Outras Obrigações 2.260.000 1.780.000

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 326.000 279.000

2.01 Passivo Circulante 5.262.000 6.721.000

2.01.05.02.17 Passivo de Arrendamento 135.000 109.000

2.01.05.02.12 Outros passivos circulantes 100.000 169.000

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 7.471.000 7.303.000

2.02 Passivo Não Circulante 10.246.000 9.721.000

2.01.05.02 Outros 444.000 504.000

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 287.000 94.000

2.01.05.02.09 Receitas a Apropriar 188.000 176.000

2.01.05.02.08 Financiamento por Compra de Ativos 21.000 50.000

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -84.000 -139.000 -103.000 -175.000

3.08.01 Corrente -184.000 -261.000 -119.000 -215.000

3.08.02 Diferido 100.000 122.000 16.000 40.000

3.99.02.01 ON 0,05571 0,08755 0,09748 0,17164

3.06 Resultado Financeiro -131.000 -286.000 -49.000 -97.000

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 259.000 414.000 312.000 543.000

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99.01.01 ON 0,05571 0,08755 0,09748 0,17164

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 175.000 275.000 209.000 368.000

3.11 Lucro/Prejuízo do Período 175.000 275.000 209.000 368.000

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.03 Resultado Bruto 1.338.000 2.555.000 1.104.000 2.088.000

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -948.000 -1.855.000 -743.000 -1.448.000

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -6.904.000 -13.525.000 -5.472.000 -10.860.000

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 390.000 700.000 361.000 640.000

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 8.242.000 16.080.000 6.576.000 12.948.000

3.04.01 Despesas com Vendas -647.000 -1.267.000 -547.000 -1.067.000

3.04.05.03 Outras Despesas Operacionais -82.000 -142.000 -13.000 -13.000

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 6.000 -10.000 0 0

3.04.05.01 Depreciação / Amortização -121.000 -238.000 -95.000 -188.000

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -104.000 -198.000 -88.000 -180.000

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -203.000 -380.000 -108.000 -201.000

DFs Individuais / Demonstração do Resultado



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

01/04/2020 à 30/06/2020

Acumulado do Atual 
Exercício 01/01/2020 à 

30/06/2020

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior


01/04/2019 à 30/06/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2019 à 30/06/2019
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4.02.05 Hedge de operações no exterior -2.000 -6.000 0 0

4.02.04 Valor justo de perda de crédito esperada -1.000 0 0 0

4.02.08 Outros Resultados Abrangentes 0 -2.000 0 0

4.02.06 IR sobre outros resultados abrangentes 0 -2.000 0 0

4.03 Resultado Abrangente do Período 1.244.000 1.828.000 209.000 368.000

4.02.02 Diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras 1.072.000 1.563.000 0 0

4.01 Lucro Líquido do Período 175.000 275.000 209.000 368.000

4.02 Outros Resultados Abrangentes 1.069.000 1.553.000 0 0

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

01/04/2020 à 30/06/2020

Acumulado do Atual 
Exercício 01/01/2020 à 

30/06/2020

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior


01/04/2019 à 30/06/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2019 à 30/06/2019
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6.01.02.12 Demais contas a pagar -66.000 13.000

6.01.02.11 Receita recebida a apropriar 4.000 -66.000

6.01.02.13 Imposto de renda e contribuição social, pagos 0 -82.000

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -199.000 -474.000

6.01.02.15 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio recebidos 1.399.000 0

6.01.02.07 Fornecedores -971.000 -529.000

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 2.439.000 657.000

6.01.02.08 Salários e encargos sociais 47.000 -1.000

6.01.02.10 Pagamento de demandas judiciais -2.000 -2.000

6.01.02.09 Impostos e contr. sociais a recolher 175.000 127.000

6.03.05 Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio 0 -50.000

6.03.03 Pagamentos de empréstimos e financiamentos -1.478.000 -311.000

6.03.09 Pagamentos de passivo de arrendamento -147.000 -107.000

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 1.876.000 1.411.000

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 563.000 -754.000

6.02.03 Aumento do ativo intangível -13.000 -31.000

6.02.02 Aquisição de bens do ativo imobilizado -571.000 -443.000

6.02.04 Venda de bens do imobilizado 385.000 0

6.03.02 Captações e refinanciamento 599.000 197.000

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -1.026.000 -271.000

6.01.01.04 Depreciação e amortização 252.000 197.000

6.01.01.03 Perda (ganho) na alienação do imobilizado e intangível 27.000 4.000

6.01.01.07 Resultado de equivalência patrimonial 10.000 0

6.01.01.05 Juros e variações monetárias 295.000 98.000

6.01.01.02 Imposto de renda diferido -123.000 -40.000

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 1.788.000 -9.000

6.01.02.06 Depósitos judiciais 19.000 -1.000

6.01.01.01 Lucro líquido do período 275.000 368.000

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 723.000 625.000

6.01.01.08 Provisão para demandas judiciais -3.000 10.000

6.01.02.03 Tributos a recuperar 77.000 -23.000

6.01.02.02 Estoques 149.000 -31.000

6.01.02.05 Partes relacionadas 201.000 -20.000

6.01.02.04 Outros ativos 77.000 -26.000

6.01.02.01 Contas a receber -44.000 7.000

6.01.01.13 Provisão para obsolescência e quebras -9.000 -15.000

6.01.01.10 Pagamento baseado em ações 3.000 3.000

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 1.065.000 -634.000

6.01.01.16 Ganho na baixa de passivo de arrendamento -4.000 0

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício 01/01/2020 à 

30/06/2020

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2019 à 30/06/2019
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5.05.02.08 Hedge de fluxo de Caixa 0 0 0 0 -6.000 -6.000

5.05.02.09 IR sobre outros resultados abrangentes 0 0 0 0 -2.000 -2.000

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 1.553.000 1.553.000

5.05.02.07 Valor justo dos recebíveis 0 0 0 0 -2.000 -2.000

5.06.08 Outros 0 0 -6.000 0 0 -6.000

5.06.09 Ajustes de hiperinflação 0 0 108.000 0 0 108.000

5.05.02.10 Diferenças cambiais sobre conversão de operações 
estrangeiras

0 0 0 0 1.563.000 1.563.000

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 102.000 0 0 102.000

5.07 Saldos Finais 4.478.000 198.000 2.422.000 275.000 1.715.000 9.088.000

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 4.421.000 195.000 2.320.000 0 162.000 7.098.000

5.01 Saldos Iniciais 4.421.000 195.000 2.320.000 0 162.000 7.098.000

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 275.000 0 275.000

5.04 Transações de Capital com os Sócios 57.000 3.000 0 0 0 60.000

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 275.000 1.553.000 1.828.000

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 3.000 0 0 0 3.000

5.04.01 Aumentos de Capital 57.000 0 0 0 0 57.000

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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5.04.06 Dividendos 0 0 -50.000 0 0 -50.000

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 3.000 0 0 0 3.000

5.04.10 Aquisição de sociedade 0 0 -4.000 0 0 -4.000

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 368.000 0 368.000

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 368.000 0 368.000

5.07 Saldos Finais 2.418.000 144.000 1.546.000 368.000 0 4.476.000

5.01 Saldos Iniciais 2.351.000 141.000 1.600.000 0 0 4.092.000

5.04.01 Aumentos de Capital 67.000 0 0 0 0 67.000

5.04 Transações de Capital com os Sócios 67.000 3.000 -54.000 0 0 16.000

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 2.351.000 141.000 1.600.000 0 0 4.092.000

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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7.08.01.03 F.G.T.S. 46.000 40.000

7.08.01.02 Benefícios 231.000 168.000

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 667.000 557.000

7.08.01.04 Outros 54.000 11.000

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 2.253.000 1.716.000

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 275.000 318.000

7.08.01.01 Remuneração Direta 557.000 447.000

7.08.01 Pessoal 888.000 666.000

7.08.03.02 Aluguéis 8.000 7.000

7.08.03.01 Juros 415.000 118.000

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 0 50.000

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 275.000 368.000

7.08.02.02 Estaduais 346.000 246.000

7.08.02.01 Federais 293.000 288.000

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 423.000 125.000

7.08.02.03 Municipais 28.000 23.000

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -1.000 0

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -15.561.000 -12.226.000

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -14.429.000 -11.612.000

7.01.02 Outras Receitas 323.000 5.000

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 2.253.000 1.716.000

7.01 Receitas 17.947.000 14.118.000

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 17.625.000 14.113.000

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -1.132.000 -614.000

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 119.000 21.000

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial -10.000 0

7.06.02 Receitas Financeiras 129.000 21.000

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 2.134.000 1.695.000

7.03 Valor Adicionado Bruto 2.386.000 1.892.000

7.04 Retenções -252.000 -197.000

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -252.000 -197.000

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício 01/01/2020 à 

30/06/2020

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2019 à 30/06/2019
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1.02.01.10.05 Depósitos Judiciais 106.000 121.000

1.02.01.10.04 Tributos a Recuperar 985.000 962.000

1.02.01.10.07 Outros ativos não circulantes 85.000 84.000

1.02.01.10.06 Instrumentos Financeiros Derivativos 11.000 11.000

1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber 35.000 37.000

1.02.01.04.01 Clientes 1.000 0

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 1.187.000 1.178.000

1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 102.000 97.000

1.02.02 Investimentos 3.970.000 3.371.000

1.02.04 Intangível 4.929.000 4.288.000

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 4.551.000 3.498.000

1.02.04.01.02 Intangíveis 4.710.000 4.065.000

1.02.04.01 Intangíveis 4.929.000 4.288.000

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 3.615.000 3.051.000

1.02.02.01 Participações Societárias 355.000 320.000

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 12.424.000 11.154.000

1.02.03 Imobilizado 16.975.000 14.652.000

1.02.04.01.03 Direito de Uso Intangível 219.000 223.000

1.01.03.01 Clientes 494.000 491.000

1.01.03 Contas a Receber 650.000 697.000

1.01.04 Estoques 5.651.000 5.190.000

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 156.000 206.000

1 Ativo Total 39.805.000 35.905.000

1.02.01.04 Contas a Receber 36.000 37.000

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.618.000 5.026.000

1.01 Ativo Circulante 12.606.000 12.282.000

1.01.08.03.03 Outros Ativos Circulantes 190.000 169.000

1.01.08.03.01 Instrumentos Financeiros Derivativos 103.000 29.000

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.325.000 1.312.000

1.02 Ativo Não Circulante 27.199.000 23.623.000

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 431.000 250.000

1.01.06 Tributos a Recuperar 1.256.000 1.119.000

1.01.08.03 Outros 293.000 198.000

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 138.000 52.000

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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2.02.04 Provisões 363.000 349.000

2.02.03 Tributos Diferidos 1.173.000 1.191.000

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 12.188.000 9.701.000

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 1.000 2.000

2.02.02.02.09 Passivo de Arrendamento 4.544.000 3.347.000

2.02.02 Outras Obrigações 4.589.000 3.383.000

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 8.002.000 7.349.000

2.02.02.02.07 Outros passivos não circulantes 45.000 36.000

2.02.02.02 Outros 4.589.000 3.383.000

2.03.04.10 Reserva para Expansão 2.551.000 2.281.000

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 17.000 17.000

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 1.715.000 162.000

2.03.04.12 Transações com não Contraladores 129.000 22.000

2.03.04.01 Reserva Legal 177.000 177.000

2.03.02 Reservas de Capital 21.000 18.000

2.03.01 Capital Social Realizado 4.478.000 4.421.000

2.03.04 Reservas de Lucros 2.874.000 2.497.000

2.03.02.04 Opções Outorgadas 21.000 18.000

2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 3.100.000 2.603.000

2.01.03 Obrigações Fiscais 646.000 327.000

2.01.02 Fornecedores 7.943.000 9.770.000

2.01.05 Outras Obrigações 1.990.000 1.789.000

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 2.265.000 1.472.000

2 Passivo Total 39.805.000 35.905.000

2.02 Passivo Não Circulante 14.128.000 12.274.000

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 645.000 572.000

2.01 Passivo Circulante 13.489.000 13.930.000

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 363.000 152.000

2.01.05.02.11 Aquisição de Sociedades 565.000 466.000

2.01.05.02.09 Receitas a Apropriar 287.000 277.000

2.01.05.02.17 Passivo de Arrendamento 425.000 404.000

2.01.05.02.12 Outros passivos circulantes 188.000 226.000

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 10.000 11.000

2.01.05.02 Outros 1.627.000 1.637.000

2.01.05.02.08 Financiamento por Compra de Ativos 52.000 101.000

2.01.05.02.07 Repasse a Terceiros 100.000 152.000

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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3.08.01 Corrente -216.000 -310.000 -119.000 -215.000

3.08.02 Diferido 148.000 185.000 16.000 40.000

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 227.000 349.000 209.000 368.000

3.99.02.01 ON 0,05571 0,08755 0,09748 0,17164

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 295.000 474.000 312.000 543.000

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -68.000 -125.000 -103.000 -175.000

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 227.000 349.000 209.000 368.000

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99.01.01 ON 0,05571 0,08755 0,09748 0,17164

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 175.000 275.000 209.000 368.000

3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 52.000 74.000 0 0

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.03 Resultado Bruto 2.624.000 5.083.000 1.104.000 2.088.000

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -2.082.000 -4.165.000 -743.000 -1.448.000

3.04.01 Despesas com Vendas -1.334.000 -2.657.000 -547.000 -1.067.000

3.06 Resultado Financeiro -247.000 -444.000 -49.000 -97.000

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 13.478.000 26.411.000 6.576.000 12.948.000

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -10.854.000 -21.328.000 -5.472.000 -10.860.000

3.04.05.03 Outras Despesas Operacionais -137.000 -244.000 -13.000 -13.000

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -12.000 -41.000 0 0

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 542.000 918.000 361.000 640.000

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -302.000 -639.000 -88.000 -180.000

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -434.000 -828.000 -108.000 -201.000

3.04.05.01 Depreciação / Amortização -297.000 -584.000 -95.000 -188.000

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

01/04/2020 à 30/06/2020

Acumulado do Atual 
Exercício 01/01/2020 à 

30/06/2020

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior


01/04/2019 à 30/06/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2019 à 30/06/2019
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4.02.06 IR sobre outros resultados abrangentes -2.000 0 0 0

4.02.05 Hedge de fluxo de Caixa -5.000 -1.000 0 0

4.02.08 Outros Resultados Abrangentes -2.000 0 0 0

4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 1.828.000 1.244.000 209.000 368.000

4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 2.392.000 1.658.000 209.000 368.000

4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 564.000 414.000 0 0

4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 349.000 227.000 209.000 368.000

4.02.04 Valor justo de recebíveis 0 -1.000 0 0

4.02.02 Diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras 2.052.000 1.433.000 0 0

4.02 Outros Resultados Abrangentes 2.043.000 1.431.000 0 0

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

01/04/2020 à 30/06/2020

Acumulado do Atual 
Exercício 01/01/2020 à 

30/06/2020

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior


01/04/2019 à 30/06/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2019 à 30/06/2019
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6.01.02.12 Demais contas a pagar -118.000 13.000

6.01.02.11 Receita recebida a apropriar -15.000 -66.000

6.01.02.13 Imposto de renda e contribuição social, pagos 0 -82.000

6.02.02 Aquisição de bens do ativo imobilizado -697.000 -443.000

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -359.000 -474.000

6.01.02.07 Fornecedores -2.593.000 -529.000

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 4.618.000 657.000

6.01.02.08 Salários e encargos sociais 19.000 -1.000

6.01.02.10 Pagamento de demandas judiciais -13.000 -2.000

6.01.02.09 Impostos e contr. sociais a recolher 301.000 127.000

6.02.03 Aumento do ativo intangível -40.000 -31.000

6.03.09 Pagamentos passivo de arrendamento -363.000 -107.000

6.03.05 Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio -124.000 -50.000

6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 455.000 0

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 5.026.000 1.411.000

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -408.000 -754.000

6.02.09 Aquisição de propridade para investimento -7.000 0

6.02.04 Venda de bens do imobilizado 385.000 0

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 384.000 -271.000

6.03.03 Pagamentos de empréstimos e financiamentos -1.788.000 -311.000

6.03.02 Captações e refinanciamento 2.659.000 197.000

6.01.01.04 Depreciação e amortização 646.000 197.000

6.01.01.03 Perda (ganho) na alienação do imobilizado e intangível 127.000 4.000

6.01.01.05 Juros e variações monetárias 415.000 98.000

6.01.01.08 Provisão para demandas judiciais 3.000 10.000

6.01.01.07 Resultado de equivalencia patrimonial 41.000 0

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -888.000 -9.000

6.01.02.06 Depósitos judiciais 17.000 -1.000

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 1.315.000 625.000

6.01.01.02 Imposto de renda diferido -185.000 -40.000

6.01.01.01 Lucro líquido do período 349.000 368.000

6.01.02.02 Estoques 28.000 -31.000

6.01.02.01 Contas a receber -32.000 7.000

6.01.02.03 Tributos a recuperar -94.000 -23.000

6.01.02.05 Partes Relacionadas 208.000 -20.000

6.01.02.04 Outros Ativos 89.000 -26.000

6.01.01.13 Provisão para obsolescência e quebras -7.000 -15.000

6.01.01.10 Pagamentos baseado em ações 3.000 3.000

6.01.01.14 Outras despesas/receitas operacionais 20.000 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -2.203.000 -634.000

6.01.01.16 Ganho na baixa de passivo de arrendamento -97.000 0

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa  - Método Indireto



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício 01/01/2020 à 

30/06/2020

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2019 à 30/06/2019
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5.05.02.07 Valor justo dos recebíveis 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000

5.05.02.08 Hedge de fluxo de Caixa 0 0 0 0 -6.000 -6.000 1.000 -5.000

5.07 Saldos Finais 4.478.000 198.000 2.422.000 275.000 1.715.000 9.088.000 3.100.000 12.188.000

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 1.553.000 1.553.000 490.000 2.043.000

5.05.02.09 IR sobre outros resultados abrangentes 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000

5.06.08 Outros 0 0 -6.000 0 0 -6.000 -2.000 -2.000

5.06.09 Ajustes de hiperinflação 0 0 108.000 0 0 108.000 3.000 105.000

5.05.02.10 Diferenças cambiais sobre conversão de 
operações estrangeiras

0 0 0 0 1.563.000 1.563.000 489.000 2.052.000

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 102.000 0 0 102.000 1.000 103.000

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 4.421.000 195.000 2.320.000 0 162.000 7.098.000 2.603.000 9.701.000

5.04 Transações de Capital com os Sócios 57.000 3.000 0 0 0 60.000 -68.000 -8.000

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 275.000 0 275.000 74.000 349.000

5.01 Saldos Iniciais 4.421.000 195.000 2.320.000 0 162.000 7.098.000 2.603.000 9.701.000

5.04.06 Dividendos 0 0 0 0 0 0 -68.000 -68.000

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 275.000 1.553.000 1.828.000 564.000 2.392.000

5.04.01 Aumentos de Capital 57.000 0 0 0 0 57.000 0 57.000

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 3.000 0 0 0 3.000 0 3.000

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não 
Controladores

Patrimônio Líquido 
Consolidado

PÁGINA: 15 de 62

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Versão : 1



5.04.06 Dividendos 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 -50.000

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 3.000 0 0 0 3.000 0 3.000

5.04.10 Aquisição de sociedade 0 0 -4.000 0 0 -4.000 0 -4.000

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 368.000 0 368.000 0 368.000

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 368.000 0 368.000 0 368.000

5.07 Saldos Finais 2.418.000 144.000 1.546.000 368.000 0 4.476.000 0 4.476.000

5.01 Saldos Iniciais 2.351.000 141.000 1.600.000 0 0 4.092.000 0 4.092.000

5.04.01 Aumentos de Capital 67.000 0 0 0 0 67.000 0 67.000

5.04 Transações de Capital com os Sócios 67.000 3.000 -54.000 0 0 16.000 0 16.000

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 2.351.000 141.000 1.600.000 0 0 4.092.000 0 4.092.000

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não 
Controladores

Patrimônio Líquido 
Consolidado
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7.08.01.04.01 Participações 89.000 11.000

7.08.01.04 Outros 89.000 11.000

7.08.02.01 Federais 506.000 288.000

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 2.127.000 557.000

7.08.01.01 Remuneração Direta 1.459.000 447.000

7.08.01 Pessoal 1.911.000 666.000

7.08.01.03 F.G.T.S. 46.000 40.000

7.08.01.02 Benefícios 317.000 168.000

7.08.02.02 Estaduais 1.530.000 246.000

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 0 50.000

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 349.000 368.000

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 275.416 318.000

7.08.04.02 Dividendos -416 0

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 679.000 125.000

7.08.02.03 Municipais 91.000 23.000

7.08.03.02 Aluguéis 8.000 7.000

7.08.03.01 Juros 671.000 118.000

7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos 74.000 0

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -23.939.000 -12.226.000

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -10.000 0

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -2.111.000 -614.000

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -21.828.000 -11.612.000

7.01 Receitas 29.465.000 14.118.000

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 5.066.000 1.716.000

7.01.02 Outras Receitas 280.000 5.000

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 29.195.000 14.113.000

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial -41.000 0

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 186.000 21.000

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 5.066.000 1.716.000

7.06.02 Receitas Financeiras 227.000 21.000

7.04 Retenções -646.000 -197.000

7.03 Valor Adicionado Bruto 5.526.000 1.892.000

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 4.880.000 1.695.000

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -646.000 -197.000

DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício 01/01/2020 à 

30/06/2020

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2019 à 30/06/2019
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Comentário do Desempenho

COMENTÁRIO DE DESEMPENHO 2T20 

 

Uma breve história. A primeira loja do Assaí Atacadista nasceu em São Paulo, 
no ano de 1974, com foco no abastecimento do pequeno transformador. E esse 
foi o primeiro capítulo de uma história de sucesso, que continua crescendo a 
cada dia. Em 2007, passamos a fazer parte do GPA, uma empresa do Grupo 
Casino e maior varejista do Brasil. Essa parceria alavancou nossa história de 
crescimento e assim evoluímos de 14 para 169 lojas ao final do 2T20, com 
geração de mais de 40 mil empregos. 

 

Em nossas lojas estão disponíveis mais de 7.000 itens de grandes marcas 
nacionais e importadas de mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, 
higiene, bebidas e limpeza, atendendo a pequenos e médios comerciantes, 
transformadores (dogueiros, food service, lanchonetes, pasteleiros e 
restaurantes), utilizadores (academias, clubes esportivos, condomínios, 
escolas, instituições religiosas e hotéis), revendedores (bombonieres, cantinas, 
mercearias, minimercados e padarias), clientes finais (consumidores que 
buscam economia nas compras de grandes volumes) e empresários, que 
buscam no Assaí qualidade no atendimento e preço competitivo, construindo 
uma parceria de sucesso duradoura. 

 

Estamos presentes em 22 estados e o Distrito Federal e em franca expansão 
para satisfazer cada vez mais os clientes em todo o Brasil. Nosso crescimento 
acontece de forma sólida e sustentável, oferecendo sempre o melhor negócio e 
acrescentando novos capítulos na nossa história de sucesso. Somos o atacado 
de autosserviço, que mais cresce no Brasil e o segundo maior player no 
segmento, com uma participação de mercado de aproximadamente 29% no 
2T20. 

 
Para apoiar o crescimento no segmento de atacado de autosserviço e garantir o 
fornecimento eficiente das lojas que trabalham com altos volumes de vendas, a 
Companhia opera com 9 centros de distribuição em 6 diferentes estados do 
Brasil. Os centros de distribuição são estrategicamente localizados dentro 
desses estados para permitir a Companhia a trabalhar com fornecimento de alta 
frequência, reduzindo a necessidade de espaço para armazenamento, 
melhorando a cobertura de estoque e assegurando a melhor taxa de estocagem 
nas lojas. Tais vantagens serão sustentadas pela área total de armazenamento 
dos centros de distribuição de aproximadamente 136.000 m2, capacidade de 
armazenamento de mais de 150.000 paletes e sistema que melhora o 
gerenciamento da operação dos centros de distribuição. Os riscos para o 
negócio em relação aos produtos fornecidos pelos Centros de Distribuição são 
considerados baixos, uma vez que aproximadamente 40% do volume de vendas 
é fornecido pelos CDs. 
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Comentário do Desempenho

Prêmios 

• 2013: recebemos da Associação Brasileira de Atacadistas - ABAD, o 
Prêmio de Melhor Atacadista de Autosserviço de São Paulo. 

• 2015 e 2016: recebemos o Prêmio BR Week, um dos mais importantes 
do país, reconhecendo o Assaí Atacadista como o melhor varejista no 
segmento Cash&Carry. 

• 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020: fomos eleitos o Melhor Atacadista pela 
pesquisa “O Melhor de São Paulo”, realizada pelo Datafolha. 

• 2017: fomos eleitos os vencedores do Prêmio Consumidor Moderno de 
Excelência em Serviços ao Cliente na categoria Varejo-Atacarejo. 

• 2017: lançamos a Academia Assaí Bons Negócios e logo no ano seguinte 
essa iniciativa ganhou o XVIII Prêmio ABT na categoria Responsabilidade 
Social, que tem como objetivos identificar, reconhecer, valorizar e 
disseminar as melhores práticas desenvolvidas por empresas e 
profissionais que buscam excelência no relacionamento com clientes. 

• 2018: marcamos presença no ranking das Melhores e Maiores, feito pela 
revista EXAME, que reconhece as empresas que se destacaram em 
diferentes setores da economia. 

• 2018: entramos no ranking da Interbrand, que elege as 25 marcas mais 
valiosas do país, ocupando a primeira posição do nosso segmento. Em 
2019 nos mantivemos no ranking, assumindo novamente a primeira 
colocação na nossa categoria e subindo uma posição no ranking geral. 

• 2019: recebemos o prêmio de Campeões da Década, oferecido pelo 
portal Consumidor Moderno. 

• 2019: levamos o 1º lugar na categoria Supermercados e Atacados do 
Prêmio Época Negócio Reclame Aqui, considerado o Óscar do 
Atendimento Brasileiro. 

• 2019: conquistamos o primeiro lugar entre os Atacadistas do país pelo 
IBEVAR - Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo 2019. 

 

Sustentabilidade 

 

Para assegurar nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, 
a Sustentabilidade no Assaí é baseada em seis eixos de atuação, que buscam 
minimizar os impactos negativos e potencializar os efeitos positivos nos aspectos 
econômicos e socioambientais. 

 

• Consumo e Oferta Consciente 

Temos como diretriz estimular os(as) consumidores(as) para que façam 
escolhas de modo mais consciente, com respeito ao meio ambiente, às pessoas 
e ao bem-estar animal. Por isso, estimulamos o consumo de produtos saudáveis 
e sustentáveis, conscientizamos e oferecemos espaço para o descarte correto 
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Comentário do Desempenho

de resíduos e incentivamos o uso de sacolas retornáveis. O resultado? Uma 
minimização nos impactos ambientais e uma sociedade mais consciente! 
 

• Gestão do Impacto Ambiental 

O Assaí adota práticas que otimizam o desempenho dos seus processos e 
diminuem os impactos ambientais causados pelas suas operações.  

Gestão de resíduos (reciclagem e compostagem): Na nossa operação, todos os 
resíduos gerados são separados e destinados corretamente. Assim, os materiais 
recicláveis são levados à reciclagem, os orgânicos à compostagem e os rejeitos 
a aterros. 

Redução do Desperdício de Alimentos: O Assaí doa frutas, verduras e legumes 
que não estão esteticamente adequados para venda, mas que ainda podem ser 
consumidos com segurança para instituições parceiras que, por sua vez, 
redistribuem os alimentos à população. Além de beneficiar pessoas em situação 
de vulnerabilidade, o projeto previne o encaminhamento de resíduos a aterros 
sanitários, reduzindo os impactos ambientais da operação. 

Eficiência Energética: O Assaí implementou uma série de ações que buscam 
diminuir o consumo de energia. As novas lojas, por exemplo, são construídas 
levando em consideração conceitos de ecoeficiência e gestão do impacto 
ambiental e já são inauguradas com iluminação 100% em LED; ilhas de 
congelados e refrigerados com portas; e fachada de vidro e telhas translúcidas, 
que garantem um melhor aproveitamento da luz natural e contribuem para a 
diminuição do consumo de energia. 

Usinas Solares: Oito das nossas lojas possuem usinas solares. Os painéis 
fotovoltaicos são instalados na cobertura dos estacionamentos das lojas e geram 
energia que abastece parte da nossa operação. No último ano, as usinas do 
Assaí geraram mais de 6 mil MWh de energia, que equivale ao consumo de 
energia de cerca de 3.400 residências médias e que evitaram a emissão de 535 
toneladas de CO2 durante o período. 
 
 

• Transformação na Cadeia de Valor 
 
O Assaí atua de forma responsável em todas as suas cadeias de valor, buscando 
conhecê-las melhor. Afinal, acreditamos que essa é a melhor forma de identificar 
os riscos das cadeias, rastreá-las e monitorá-las de perto. E assim, por meio de 
auditorias e de critérios estabelecidos pelo Grupo, trabalhamos para mitigar 
possíveis impactos socioambientais atrelados aos quatro aspectos definidos 
como prioritários: bem-estar animal; combate ao desmatamento; condições de 
trabalho adequadas; e carta de ética para os fornecedores. 
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• Engajamento com a Sociedade 

Para promover o desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades 
em que está presente, o Assaí desenvolve ações com agentes de transformação 
da sociedade no entorno das lojas. 
 
Apoio ao empreendedorismo: O Assaí incentiva o desenvolvimento de 
empreendedores(as) locais que atuam na área de alimentação, principalmente 
em regiões vulneráveis. O principal projeto em andamento é a Academia Assaí 
Bons Negócios, que disponibiliza, desde 2017, diversos cursos e ações de 
qualificação de forma 100% gratuita. 
 
Campanhas Sociais: O Assaí engaja os(as) seus(uas) colaboradores(as), 
clientes e instituições sociais parceiras em ações de voluntariado e solidariedade 
 
Dia de Solidariedade: O Dia de Solidariedade é uma campanha nacional de 
arrecadação de alimentos que acontece anualmente em todas as nossas lojas. 
A ação consiste em um dia de arrecadação de alimentos não perecíveis que são 
distribuídos para milhares de famílias por todo o país. 
 
Campanha do Agasalho: A Campanha do Agasalho é uma campanha nacional 
promovida em todas as lojas do Assaí que visa engajar a sociedade a doar 
roupas, agasalhos e cobertores que são distribuídos a instituições parceiras. 
 
Investimento Social: O Assaí destina o lucro da venda das sacolas plásticas para 
entidades de apoio à saúde e ao empreendedorismo em todo o Brasil. Conheça 
as instituições beneficiadas pelo projeto na nossa página na internet. 
 

• Valorização da Nossa Gente 

O Assaí valoriza – e muito! seus colaboradores. Assim, são desenvolvidas ações 
que visam o crescimento contínuo do nosso time, valorizando a diversidade e o 
bem-estar. 
 
No Assaí, são combatidos todos os tipos de discriminação. Não importa a idade, 
o gênero, a orientação sexual, a raça, a cor, a deficiência, a religião, o estado 
civil, a nacionalidade ou a expressão de gênero. Para isso, realizamos ações de 
sensibilização que se estendem durante o ano, sempre em busca de 
conscientizar os colaboradores. Entre as ações, destaque para a Semana da 
Diversidade, que convida representantes de empresas, consultorias e 
instituições sociais para compartilhar experiências e vivências sobre o tema. 
 
Conhecimento nunca é demais! O Assaí investe no desenvolvimento e na 
capacitação contínua dos(as) seus(uas) colaboradores(as). A Universidade 
Assaí é uma grande prova disso. Ela tem cinco escolas e oferece mais de 300 
cursos para diversos níveis hierárquicos e áreas de negócio. Esse investimento 
do Assaí contribui para o compartilhamento de conhecimento, para a melhoria 
contínua dos processos da marca e, também, para a retenção dos seus talentos 
de maneira saudável e positiva. 
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• Gestão Integrada e Transparência 
 

A gestão integrada e a transparência também fazem parte dos pilares da 
sustentabilidade e dos valores do Assaí. O objetivo é integrar a sustentabilidade 
ao nosso modelo de negócios e fortalecer a transparência na relação com 
nossos stakeholders. O Assaí valoriza relacionamentos justos e transparentes 
com o seu público, prezando pela conduta ética nas atividades que desenvolve. 
Assim, acreditamos que serão construídas relações duradouras e sustentáveis 
com nossos colaboradores(as), fornecedores(as), clientes, acionistas e com a 
sociedade. 
 
 
Informações Financeiras Relevantes 

 

I. Desempenho Operacional 
 

Controladora 

 
 
Mais um trimestre com robusto crescimento de vendas totais (+25,9%), 
impulsionado pelo sucesso da expansão da bandeira, atividades comerciais 
bem-sucedidas e maior consumo nos lares durante o período de quarentena, 
sendo que a venda para o consumidor individual mais que compensou os 
desafios enfrentados pelo segmento de food service no Brasil. 
 
Receita bruta totalizou R$ 9,1 bilhões no 2T20 (+25,9%), adição de R$1,9 
bilhão em relação ao mesmo período do ano anterior, destacando-se o forte 
desempenho das 39 lojas abertas nos últimos 24 meses, que ainda estão em 
período de maturação, mas já representam cerca de 24,0% das vendas totais da 
bandeira. 
 
As vendas ‘mesmas lojas’ tiveram expressivo crescimento de 10,0%, mesmo 
com forte base de comparação (+8,1% no 2T19), demonstrando a capacidade 
de adaptação e resiliência do formato. Houve aumento de vendas para 
consumidores individuais e revendedores desde o começo da pandemia, que 
mais que compensaram a menor demanda do food service. Campanhas 
comerciais assertivas como “Semana das Mães”, “Festival Mercearia” e “Festival 
de Limpeza e Perfumaria”, juntamente com a celebração de parcerias para 
vendas de cestas básicas com governos e ONGs contribuíram com esse forte 
patamar de crescimento. 
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Em linha com o plano de rápida expansão da bandeira para diferentes regiões 
do país, 2 lojas foram inauguradas no trimestre, sendo uma no Mato Grosso do 
Sul e outra no Maranhão. Dezesseis (16) lojas estão em construção e devem ser 
inauguradas durante o próximo semestre, sendo 3 lojas do Extra Hiper em 
processo de conversão e 13 lojas orgânicas, em linha com a expectativa inicial 
de abertura de lojas para 2020, mesmo com cenário de pandemia e restrições 
para realização de obras. 
 
Os cartões Passaí somam aproximadamente 1,1 milhão desde seu 
lançamento, com mais de 740 mil cartões ativos. Atualmente a penetração dos 
cartões é de 5,3%, reforçando a proposta de valor para o cliente. O processo de 
rollout das “maquininhas” de cartão de crédito e débito com a marca Passaí teve 
conclusão em jul/20 e elas já podem ser encontradas em todas as lojas da 
bandeira, tendo grande receptividade dos clientes. 
 
O lucro bruto do 2T20 totalizou R$ 1,3 bilhão, com margem bruta de 16,2%. 
Esse nível de margem reflete principalmente o grande portfólio de lojas ainda em 
curva de maturação e que, por esse motivo, não capturam todo potencial das 
lojas da bandeira. Além disso, houve manutenção de política de preços muito 
competitivos mesmo diante de um cenário de maior inflação alimentar. 
 
As despesas com vendas, gerais e administrativas do 2T20 totalizaram R$ 
751 milhões, representando 9,1% das vendas líquidas, crescimento inferior ao 
crescimento da receita (-0,6 p.p. vs 2T19). A estratégia de manutenção da 
política de preços ao longo do trimestre e que resultou em crescimento robusto 
de vendas, contribuiu fortemente para diluição de despesas fixas da bandeira e 
corroborou para a consequente melhoria da margem EBITDA. 
 
O EBITDA ajustado seguiu demonstrando sólido avanço, totalizando R$ 595 
milhões no 2T20 (+26,1%), atingindo 7,2%. 
 

 
 
 
Grupo Éxito  
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Sendas concluiu a aquisição de 96,57% do capital social do Grupo Éxito em 27 
de novembro de 2019. Portanto, o resultado do Grupo Éxito está considerado na 
Sendas Consolidado apenas no 2T20, sendo que os crescimentos e variações 
vs o 2T19 estão apresentados apenas para efeito de comparação. 
 
O faturamento bruto totalizou R$ 5,9 bilhões no 2T20, crescimento de 17,4% 
nas vendas totais, positivamente impactado pelo: i) crescimento das vendas 
alimentares na Colômbia e no Uruguai, ii) forte avanço das vendas online em 
todos os países onde o grupo opera e, por outro lado, pressionado por: i) 
desafios relacionados a forte restrição de circulação de pessoas principalmente 
na Colômbia e na Argentina e ii) menor fluxo de clientes nas lojas localizadas em 
shoppings centers no Uruguai. 
 
As vendas ‘mesmas lojas’ apresentaram crescimento de 6,0% no trimestre, 
com destaque para o robusto desempenho dos formatos inovadores. As 9 lojas 
do Éxito Wow cresceram 15,3%, já representando 19,2% das vendas totais da 
bandeira Éxito e as 13 lojas do Carulla FreshMarket cresceram 27,6%, 
representando 27,9% das vendas totais da bandeira Carulla. 
Veja abaixo os principais destaques por país: 
 

• Colômbia: ‘mesmas lojas’ cresceram 3,4% em câmbio constante, 
refletindo a menor circulação de pessoas em função da grande restrição 
imposta pelo governo, assim como a postergação de campanha comercial 
relevante (“Megaprima”) - que usualmente era realizada nas lojas físicas 
e foi “transferida” para o formato online. Houve acelerado 
desenvolvimento da plataforma omnicanal, que teve 4x mais tráfego 
quando comparada com o mesmo período do ano anterior, sendo que 
atualmente 90 lojas suportam o modelo de entregas na Colômbia e 360 
lojas possuem serviço de vendas pelo Whatsapp e Click & Retire. As 
vendas online já representam 14,7% das vendas da Colômbia. 
 

• Uruguai: crescimento consistente e robusto de 13,1% nas ‘mesmas 
lojas’, impulsionado por atividades comerciais muito bem sucedidas 
(principalmente relacionadas a venda do segmento alimentar) e forte 
crescimento da plataforma omnicanal. Todas as bandeiras apresentaram 
performance positiva, com destaque para as bandeiras Devoto (+16,2%) 
e Disco (+12,9%) e para o e-commerce que apresentou crescimento de 
58,3%. O desenvolvimento da plataforma omnicanal segue sendo um dos 
pilares estratégicos da operação no Uruguai e em maio houve lançamento 
do serviço de retirada de produtos nas lojas da bandeira Devoto. 

 
• Argentina: crescimento ‘mesmas lojas’ de 24,4% no 2T20 em meio a um 

cenário econômico difícil observado no país. As vendas foram 
pressionadas por: i) grande restrição de circulação de pessoas, ii) redução 
do horário de funcionamento de lojas imposto pelo governo e iii) proibição 
de venda de produtos não-alimentares em algumas regiões. O formato de 
proximidade (+49,6%) foi o destaque positivo e se beneficiou com 
preferência dada aos formatos de conveniência durante o momento de 
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pandemia. As operações online também estão avançando e o serviço de 
Click & Retire foi lançado no 2T20. 

 
O lucro bruto totalizou R$ 1,3 bilhão, crescimento de 21,6% vs 2T19, com 
margem de 24,6%, patamar extremamente saudável nas operações de varejo 
do grupo. Houve melhora de 0,7 p.p. na margem bruta quando comparada com 
o proforma do mesmo período do ano passado, explicada em sua maior parte 
por reclassificações contábeis realizadas no 2T19 entre as linhas de Despesas 
com vendas, gerais e administrativas e a linha de custos. Excluindo esse efeito, 
a margem ficaria levemente pressionada dado o desempenho dos negócios 
complementares durante o período de pandemia. 
 
As despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram R$ 885 
milhões, equivalentes a 16,9% da receita líquida (vs 16,8% no 2T19), com o 
mesmo impacto das reclassificações contábeis realizadas no 2T19 já citadas 
anteriormente. Excluindo esse efeito, ainda haveria redução significativa das 
despesas como percentual da receita líquida graças ao contínuo controle de 
despesas adotado pelo Grupo. 
 
O EBITDA ajustado totalizou R$ 428 milhões (+30,4% vs 2T19), com margem 
de 8,2% (+0,8 p.p. vs 2T19). O forte patamar de margem se deu mesmo com os 
desafios observados nas operações complementares de Malls, cartões de 
crédito Tuya e Puntos Colômbia, sendo que algumas delas são consolidadas no 
Brasil por meio de Equivalência Patrimonial (Tuya/Puntos Colômbia). É 
importante mencionar que boa parte das provisões relacionadas a expectativas 
de não-recebimento da carteira financeira já foram realizadas no primeiro 
semestre e que a maioria das galerias comerciais e shoppings já estão passando 
por um processo de reabertura gradual desde o começo de Junho. 
 
Apesar do cenário de incerteza ainda observado e do aumento de casos de 
COVID-19 mais recentes observados na Colômbia, seguimos com boas 
perspectivas para a operação do Grupo Éxito e estamos trabalhando em 
diversas frentes para minimizar os possíveis impactos relacionados à conjuntura 
atual. O Grupo Éxito deve continuar contribuindo de forma positiva para o 
resultado do GPA consolidado em 2020, tendo em vista o forte crescimento de 
EBITDA já apresentado ao longo do primeiro semestre. 
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II. Outras Receitas e Despesas 

 
As “Outras Receitas e Despesas” totalizaram despesa de R$ 82 milhões no 
2T20, montante explicado principalmente por despesas relacionadas a: i) 
operações de “Sale-Leaseback” (R$ 24 milhões); e ii) impactos não recorrentes 
relacionados ao COVID-19 (R$ 52 milhões) como, por exemplo, maior 
necessidade de segurança nas lojas, compra de testes de COVID-19, auxílios 
para colaboradores com filhos e maiores despesas com higiene e limpeza. 
 
 
III. Resultado Financeiro 

 

 
 
 
O resultado financeiro líquido Consolidado totalizou uma despesa de R$ 247 
milhões, representando 1,8% da receita líquida. 
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Em função da adoção do IFRS 16, o resultado financeiro passou a incluir a 
rubrica de Juros sobre passivo de arrendamento, que totalizou uma despesa de 
R$ 120 milhões no trimestre. 
 
Considerando a despesa financeira líquida de R$ 127 milhões, sem o efeito dos 
Juros sobre passivo de arrendamento, as principais variações foram: 
 

• Receitas financeiras: incremento de R$ 37 milhões vs. 2T19 na 
rentabilidade do caixa, que é principalmente explicada pela maior posição 
de caixa aplicado no período. 
 

• Custo da dívida cresceu R$ 148 milhões, em função das despesas de 
juros por conta do aumento da dívida bruta com a aquisição do Grupo 
Éxito e novas captações ocorridas no Éxito no decorrer do 2º trimestre;  

 
• Os custos de antecipação de recebíveis se mantiveram estáveis em 

termos nominais apesar do expressivo crescimento em vendas; 
 

• Outras despesas financeiras e atualização monetária líquida: queda de 
R$ 2 milhões vs 2T19, totalizando uma receita líquida de R$ 4 milhões no 
2T20, principalmente explicada pela atualização monetária líquida. 

 
 

IV. Lucro Líquido 
 

  
 
A Companhia encerrou o 2T20 com lucro líquido de R$ 175 milhões. A queda 
em relação ao mesmo período do ano anterior se dá pela captação de 8,7 bilhões 
para aquisição do grupo Éxito que impactou fortemente o resultado financeiro. 
 
O resultado apresentado no 2T20 demonstra a melhoria operacional e a 
assertividade das estratégias adotadas, com a consistente performance do 
Assaí. 
 
 

V. Dívida Líquida 
 
Para efeito de cálculo dos indicadores na tabela abaixo, a Companhia não 
considera os passivos de arrendamento relacionados ao IFRS 16. 

PÁGINA: 27 de 62

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Versão : 1



Comentário do Desempenho

 
 
A dívida líquida no 2T20 ajustada pelo saldo de recebíveis não antecipados 
totalizou R$ 5,473 bilhões vs R$ 35 milhões no 2T19, refletindo principalmente a 
captação de recursos destinados à aquisição do Grupo Éxito. 
 
A relação dívida líquida/EBITDA ajustado(1) ficou em -1,6x ao final do 2T20, 
patamar que segue dentro do esperado pela Companhia 
 
A Companhia encerrou o 2T20 com posição financeira robusta, tendo R$ 4,618 
bilhões de caixa, equivalente a aproximadamente duas vezes a posição de dívida 
de curto prazo. Por fim, o saldo de recebíveis não antecipados totalizou R$ 62 
milhões. 
 
 
VI. Investimentos 

 

  
 
Os investimentos brutos totalizaram R$ 587 milhões, para abertura de 2 lojas 
Assaí no trimestre e construção de outras 16 lojas que serão abertas nos 
próximos trimestres (13 orgânicas e 3 conversões de Hiper). 
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O plano de expansão, conversão e reformas de lojas da Companhia segue 
mantido, sendo que alguns atrasos ou postergações podem ocorrer dado o 
cenário de pandemia. Esperamos concluir o ano de 2020 com abertura de 19 
lojas do Assaí (16 orgânicas e 3 conversões de Hiper). 
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VII. Demonstrações Financeiras 
 

• Balanço Patrimonial 
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• Demonstração de Resultado do Exercício 
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• Fluxo de Caixa 
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RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES 

 

As informações contábeis intermediárias da Companhia foram revisadas pela 
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (EY). A contratação de auditores 
independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a 
independência do auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu 
próprio trabalho; (b) não exercer funções gerenciais; e (c) não advogar ou prestar 
quaisquer serviços que possam ser considerados proibidos pelas normas de 
independência vigentes.   

Em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 
381/03, declaramos que, para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2017, 
2018 e 2019, a EY não prestou quaisquer outros serviços que não relacionados 
à auditoria externa das demonstrações financeiras da Companhia. 
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Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)

1

1.1

1.2

A Sendas Distribuidora S.A. ("Companhia" ou "Sendas") tem como atividade preponderante a comercialização varejista
e atacadista de produtos alimentícios, artigos de bazar e outros produtos, por meio de suas lojas, representada pela
bandeira “ASSAÍ”. A Companhia possui sede no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 6.000, Lote 2 -
Anexo A, Jacarepaguá/RJ.

Em 27 de novembro de 2019 a Companhia adquiriu o controle da Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), empresa colombiana
operando neste país sob as bandeiras de supermercados e hipermercados Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax e
Surtimayorista, na Argentina sob a bandeira Libertad e no Uruguai tendo Disco e Devoto. Adicionalmente, o Éxito opera
na Colômbia shopping centers sob a marca Viva. As operações de Éxito e suas subsidiárias serão consideradas como
um segmento operacional Grupo Éxito na nota nº32. Maiores detalhes da aquisição pode ser verificado na nota nº13
destas informações contábeis intermediárias.

Registro Sendas Companhia Aberta

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de setembro de 2020 foi autorizado o início dos estudos
para a segregação da Companhia por meio de uma operação de cisão parcial e de sua Controladora GPA.

O propósito da Potencial Transação é liberar o pleno potencial dos negócios da Companhia, permitindo que opere de
forma autônoma, com administração separada, foco no modelo de negócio e oportunidades de mercado.
Adicionalmente, a Potencial Transação permitirá acesso direto ao mercado de capitais e a outras fontes de
financiamento.

Com a implementação da Potencial Transação, as ações de emissão da Companhia detidas pela CBD serão
distribuídas aos acionistas da CBD, na exata proporção das participações por eles detidas no capital social da CBD. A
referida distribuição ocorrerá após a obtenção, pela Companhia, da listagem das ações de sua emissão no segmento
Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, juntamente com a listagem de ADRs representando ações da
Companhia na New York Stock Exchange (NYSE).

A Companhia vem monitorando o progresso do COVID-19 (Coronavirus) e seus impactos nas suas operações. Várias
ações foram tomadas pela administração, dentre as quais destacamos a criação de um comitê de crise formado pela
alta administração, que toma decisões em linha com o recomendado com o Ministério da Saúde, autoridades locais e
associações profissionais.

A Companhia tem adotado todas as medidas possíveis para mitigar a transmissão do vírus nas lojas, centros de
distribuição e escritórios, como: higienização frequente, itens de segurança / proteção dos colaboradores, flexibilização
das jornadas, adoção de teletrabalho, entre outras decisões.

Contexto operacional

A Companhia faz parte do Grupo (“Grupo” ou “GPA”), controlado pela Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”).

Impactos da pandemia nas informações trimestrais da Companhia

A cisão será precedida da transferência da participação acionária na Almacenes Exito S.A. (“Exito”) atualmente detida
pela Companhia em Almacenes Éxito S.A. para a CBD ("Potencial Transação").

• A Companhia não prevê, até o momento, necessidades adicionais de obtenção de financiamento; e

Desde o início do surto do COVID-19 nossas lojas permaneceram abertas, a Companhia tem importante compromisso
com a sociedade de continuar levando os produtos para os nossos consumidores. Não tivemos problemas no
fornecimento das indústrias que continuaram a abastecer nossos centros de distribuição e lojas.

Em 10 de março de 2020, a CVM emitiu o ofício-circular CVM-SNC/SEP nº 02/2020, orientando as Companhias Abertas
a avaliarem de maneira cuidadosa os impactos do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas informações
trimestrais os principais riscos e incertezas advindos desta análise, observando as normas contábeis aplicáveis.

Nesse sentido, a Companhia efetuou uma análise completa nas informações trimestrais, além de renovar as análises
sobre a continuidade operacional da Companhia. Os principais temas avaliados foram:

• A Companhia revisitou seus orçamentos, utilizados para a estimativa do cálculo de recuperação de ativos de lojas e
ativos intangíveis em 31 de dezembro de 2019, e não foram observados decréscimos relevantes nas receitas, e demais
linhas da demonstração do resultado, que evidenciem situações de perda dos valores recuperáveis de tais ativos. Em
virtude da incerteza quanto ao final da pandemia e suas consequências macroeconômicas, a Companhia avaliou a
existência de indicadores de redução ao valor recuperável para alguns de seus ativos e, consequentemente, revisitou o
teste de recuperação de ativos (vide Nota nº 16);

• Avaliamos a realização dos saldos de contas a receber de operadoras de cartão de crédito, de clientes, de galerias em
nossas lojas, de aluguéis de imóveis e entendemos que não há neste momento necessidade de registro de provisões
adicionais aquelas já registradas;

• Instrumentos financeiros já refletem as premissas de mercado em sua valorização, e não há exposições adicionais não
divulgadas nestas informações trimestrais. A Companhia não está exposta em financiamentos significativos em dólares
americanos;

• Quanto aos estoques não prevemos necessidade de ajuste para realização;
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1.3

1.4

2

As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas referentes ao período findo em 30 de junho de 2020
foram autorizadas para emissão pela Diretoria Executiva da Companhia em 06 de outubro de 2020.

As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com o IAS 34 - “Interim
Financial Reporting”, emitido pelo Internacional Accounting Standards Board (“IASB”) e com o Pronunciamento Técnico
CPC 21 (R1) - “Demonstração Intermediária” e apresentadas de forma condizente com as normas aprovadas e
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR.

Em cada nota explicativa às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de 30 de junho de 2020, há
referência às divulgações e informações incluídas nas demonstrações financeiras anuais mais recentes (exercício findo
em 31 de dezembro de 2019), tendo em vista a ausência de alterações relevantes no período, quando aplicável. Assim,
as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas que estão sendo apresentadas devem ser lidas em
conjunto com tais demonstrações financeiras anuais.

As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, identificadas como “Controladora” e “Consolidado”,
respectivamente, estão sendo apresentadas em milhões de reais – R$. A moeda funcional da Companhia é o real – R$.
A moeda funcional das associadas e controlada localizadas no exterior é a moeda local de cada jurisdição onde estas
subsidiárias operam.

Sale and Leaseback

Em linha com a estratégia de monetização de ativos da Companhia, foi divulgado fato relevante em 5 de março de 2020
que a Companhia celebrou transação de Sale and Leaseback com fundos de investimento administrados pela BRL Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e geridos pela TRX Gestora de Recursos Ltda., mediante a assinatura
de “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis e de Instituição de Direito Real de
Superfície”. O Instrumento previa inicialmente a venda de 13 imóveis da Companhia, pelo valor total de R$532.

• Em 29 de maio de 2020 a Companhia concluiu a venda de 4 desses imóveis, no valor total de R$175 pagos à vista
pelo comprado.

• Em 29 de junho de 2020 a Companhia concluiu a venda de mais 4 imóveis, no valor total de R$206 recebidos à vista.

• Em 22 de julho a Companhia concluiu a venda de mais 4 imóveis por R$131, sendo excluído 1 imóvel de valor não
relevante do volume total.

Com isso, a Companhia terá concluído a venda dos 12 imóveis para os fundos TRX, por um valor total de R$513. O
ganho relacionado a transação concluída em 22 de julho de 2020 não está registrado nestas informações trimestrais.

Observado que as partes celebrarão contratos de locação para cada um dos Imóveis, na data de fechamento da
transação, com prazo de 15 anos, renováveis por igual período, assegurando a continuidade das operações da
Companhia nos Imóveis com condições financeiras sustentáveis.

Os impactos dessas transações descritas acima com a TRX, nas informações financeiras da Companhia em 30 de
junho de 2020 são os seguintes:

• Diminuição do ativo mantido à venda em R$302;

Em resumo, de acordo com as estimativas da administração e com o acompanhamento dos impactos da pandemia, não
há efeitos que devessem ser registrados nas informações trimestrais da Companhia e tampouco há efeitos na
continuidade e/ou estimativas da Companhia que justificariam mudanças nas conclusões destas informações
trimestrais. A Companhia continuará monitorando e avaliando os impactos e, se necessário, fará as divulgações
necessárias.

• Por fim, os custos necessários para adaptação das nossas lojas para atendimento ao público estão destacados na
Nota nº 27 - Outras despesas operacionais, líquidas.

Base de preparação e de apresentação das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas

• Reconhecimento de um ativo em relação ao direito de uso e um passivo de aluguel no valor de respectivamente,
R$187 e R$242;

• Reconhecimento do resultado na alienação desses ativos registrado em outras receitas operacionais no valor de R$24;

• Os ativos imobilizados ainda não transferidos para o comprador foram classificados como “ativos mantidos para venda”
em aplicação da IFRS 5, no valor de R$106.

Continuidade operacional

A Administração avaliou a capacidade da Companhia e de sua controlada direta em continuar operando num futuro
previsível e concluiu que tem a capacidade de manter suas operações e sistemas funcionando normalmente, mesmo
diante da pandemia COVID- 19 (vide nota nº1.2). Assim, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de a Companhia continuar operando e as
informações contábeis intermediárias foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional.

As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por (i) determinados instrumentos financeiros; e (ii) ativos e passivos oriundos de combinações de negócios
mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável.
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3

4

4.1

4.2

5

Revisão CPC 16

Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas da Companhia.

Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes:

Pronunciamento

Aplicável a períodos 
anuais com início 

em/após

A elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia exige que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores demonstrados de receitas,
despesas, ativos e passivos e a evidenciação dos passivos contingentes no encerramento do período, porém, as
incertezas quanto a essas premissas e estimativas podem gerar resultados que exijam ajustes substanciais ao valor
contábil do ativo ou passivo em períodos futuros. 

Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC 
e normas publicadas vigentes a partir de 2019 

01/01/2020

As principais políticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das informações contábeis intermediárias,
individuais e consolidadas, são consistentes com aquelas adotadas e divulgadas na nota explicativa nº3 e em cada nota
explicativa correspondente às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

• Alterações em função da edição do CPC 00 
(Estrutura Conceitual)
• Alteração na definição de combinação de 
negócios no CPC 15
• Alteração da definição de omissão material ou 
divulgação distorcida material
• Alteração da denominação do CPC 06 (R2) para 
Arrendamentos.

Descrição

Principais políticas contábeis

IFRS 3/ CPC 15 – Combinação de negócios (*)

Pronunciamento

Normas e interpretações adotadas em 2020 e seus impactos

Aplicável a
períodos anuais
com início em ou após

01/01/2020
Melhora a definição de negócio, ajudando na 
determinação se a aquisição é de um grupo de 
ativos ou de um negócio.

01/01/2020

(*) Aplicável para aquisições ocorridas a partir de 1º de janeiro de 2020.

Descrição

Revisão CPC 00 (R2)

Como expediente prático, o arrendatário pode 
optar por não avaliar se um Benefício Relacionado 
à Covid-19 Concedido para Arrendatário em 
Contrato de Arrendamento é uma modificação do 
contrato de arrendamento. A Companhia não faz 
uso desse expediente prático.

01/01/2020 (Publicada em 07/07/2020)

Revisão CPC 14 - Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação

As premissas e estimativas significativas usadas na elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas referentes ao período findo em 30 de junho de 2020 foram as mesmas adotadas nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2019.

CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão 
material

Conceitos e orientações sobre apresentação e 
divulgação, bases de mensuração, objetivos do 
relatório financeira e informação últil.

A adoção dessas normas não resultou em impactos relevantes nas informações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas da Companhia.

Adoção principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas

Alinha a definição omissão em todas as normas definindo que informação é 
material se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, 
razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações 
financeiras de propósito geral fazem com base nessas demonstrações 
financeiras, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico 
da entidade.

01/01/2021
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6

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Caixa e contas bancárias - Brasil 66              67              66              67              

Caixa e contas bancárias - Exterior (*) 138            -             2.275         3.024         

Aplicações financeiras  - Brasil (**) 2.235         1.809         2.236         1.810         

Aplicaçóes financeiras - Exterior (***) 0,00 -             41              125            

2.439         1.876         4.618         5.026         

7

Nota 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Proveniente de vendas com:

Administradoras de cartões de crédito 7.1 51              17              51              17              
Administradoras de cartões de crédito - partes relacionadas 11.1 11              10              11              10              
Tickets de vendas e outros 87              56              450            383            
Contas a receber de partes relacionadas 11.1 11              19              11              21              
Contas a receber de fornecedores/ boletos 12              92              15              92              
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 7.2 (4)               (5)               (43)             (32)             

168            189            495            491            

7.1

7.2

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
No início do período (5)               (4)               (32)             (4)               

Perdas/reversão registrada no período 1                -             (6)               -             

Ajuste de conversão para moeda de apresentação -             -             (5)               -             
No fim do período (4)               (4)               (43)             (4)               

Total A vencer Até 30 dias Até 60 dias Até 90 dias > 90 dias
30/06/2020 172            171            1                -             -             -             
31/12/2019 194            188            1                1                1                3                

Total A vencer Até 30 dias Até 60 dias Até 90 dias > 90 dias
30/06/2020 538            424            81              21              2                10              
31/12/2019 523            407            59              14              4                39              

8

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Aluguéis a receber - Galerias Comerciais 4                4                117            71              
Vendas de imóveis 10              100            12              101            
Outros 9                11              62              71              

23              115            191            243            

Circulante 23              115            156            206            
Não circulante -             -             35              37              

Controladora Consolidado

(***) Referem-se a recursos aplicados no exterior, na moeda local equivalentes a R$8 na Argentina, R$29 no Uruguai e
R$4 na Colômbia.

Caixa e equivalentes de caixa

As informações detalhadas de contas a receber foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na
nota nº 8.

Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa

Consolidado

Controladora
Títulos vencidos

Outras contas a receber

Controladora Consolidado

Consolidado

Títulos vencidos

Administradoras de cartões de crédito

Controladora

A Companhia, mediante estratégia de gerenciamento de caixa, antecipa o recebimento dos valores a vencer junto às
administradoras, sem qualquer direito de regresso ou obrigação relacionada e realiza a baixa do saldo de contas a
receber.

Abaixo apresentamos a composição das contas a receber pelo seu valor bruto por período de vencimento:

Contas a receber

As informações detalhadas de caixa e equivalentes de caixa foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais
de 2019, na nota nº 7.

Controladora Consolidado

(*) Em 30 de junho de 2020, referem-se a (i) recursos do grupo Éxito, sendo R$105 em pesos argentinos, R$255 em
pesos uruguaios e R$1.777 em pesos colômbianos; (ii) recursos da Companhia aplicados no exterior, R$24 em dólares
norte-americanos e R$114 em pesos colombianos.

(**) Em 30 de junho de 2020 as aplicações financeiras, correspondem às operações compromissadas, remuneradas
pela média ponderada de 90,66% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário (87,71% do CDI em 31 de dezembro de
2019) e resgatáveis em prazos inferiores a 90 dias, contados da data da aplicação, sem perda de rendimentos.
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9

Nota 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Lojas 2.313         2.402         2.313         2.402         
Centrais de distribuição 344            404            344            404            
Estoque - Grupo Éxito -             -             2.881         2.255         
Estoques de Imóveis - Grupo Éxito -             -             171            190            
Perdas com estoques 9.1 (32)             (41)             (58)             (61)             

2.625         2.765         5.651         5.190         

9.1

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
No início do período (41)             (34)             (60)             (34)             
Adições -             -             2                -             
Baixas 9                15              5                15              
Ajuste de conversão para moeda de apresentação -             -             (5)               -             

No final do período (32)             (19)             (58)             (19)             

10

Nota 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

ICMS ICMS110.1 1.217         1.189         1.217         1.189         
PIS/COFINS PIS/COFINS1 209            353            209            353            
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS130              27              30              27              
Imposto de renda e contribuição social (*) Imposto de renda e contribuição social (*)191              70              674            410            
Outros Outros1 2                25              2                25              
Outros impostos - Grupo Éxito -             -             109            77              

Total Total1 1.549         1.664         2.241         2.081         
0

Circulante Circulante1 564            702            1.256         1.119         
Não circulante Não circulante1 985            962            985            962            

10.1

Ano
Em 1 ano 316            
De 1 a 2 anos 287            
De 2 a 3 anos 288            
De 3 a 4 anos 269            
De 4 a 5 anos 14              
Após 5 anos 43              

Total 1.217         

11

(*) Inclui os saldos de Éxito de R$582 (R$340 em 31 de dezembro de 2019).

Controladora e 
Consolidado

Valor

Com relação aos créditos que ainda não podem ser compensados de forma imediata, a Administração da Companhia,
com base em estudo técnico de recuperação, baseado na expectativa futura de crescimento e de consequente
compensação com débitos oriundos das suas operações, entende ser viável sua compensação futura. Os estudos
mencionados são preparados e revisados periodicamente com base em informações extraídas do planejamento
estratégico previamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. Para as informações contábeis
intermediárias de 30 de junho de 2020, a Administração da Companhia possui controles de monitoramento sobre a
aderência ao plano anualmente estabelecido, reavaliando e incluindo novos elementos que contribuem para a realização
do saldo de ICMS a recuperar, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Impostos a recuperar

As informações detalhadas de impostos a recuperar, foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de
2019, na nota nº 11.

Consolidado

Perdas com estoques

Controladora Consolidado

Estoques

As informações detalhadas de estoques foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota nº
10.

Partes Relacionadas

Controladora

Cronograma de expectativa de realização do ICMS

As informações detalhadas de Partes Relacionadas foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019,
na nota nº12.

Controladora Consolidado
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11.1

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Controladores

CBD EDP Bandeirante1 5                12              -             2                8                1                283            90              
Casino EDP Bandeirante1 5                5                -             -             -             -             -             -             

10              17              -             2                8                1                283            90              
Outras partes relacionadas

Novasoc Comercial Ltda. -             -             4                4                -             -             4                4                
Compre Bem 1                2                9                11              -             -             -             -             

11              10              8                10              8                16              -             -             

Outros -             -             -             2                -             -             0,00 0,00

12              12              21              27              8                16              4                4                
Total 22              29              21              29              16              17              287            94              

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Controladores

CBD EDP Bandeirante1 5                13              -             2                8                1                283            90              
Casino EDP Bandeirante1 5                5                -             5                -             -             -             -             

10              18              -             7                8                1                283            90              
Outras partes relacionadas

Novasoc Comercial Ltda. -             -             4                4                -             -             4                4                
Compre Bem 1                2                9                11              -             -             -             -             
Greenyellow -             -             13              10              -             -             20              15              

11              10              8                10              8                16              -             -             

-             -             29              29              -             -             56              43              

-             -             39              26              -             -             -             -             
Outros -             1                -             -             -             -             -             -             

12              13              102            90              8                16              80              62              
Total 22              31              102            97              16              17              363            152            

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Controlador

CBD -             (1)               (115)           (78)             -             (1)               (115)           (78)             

-             (1)               (115)           (78)             -             (1)               (115)           (78)             
Outras partes relacionadas

Compre Bem -             (14)             2                (2)               -             (14)             2                (2)               

-             -             -             -             -             -             (54)             43              

-             -             -             -             -             -             11              -             

-             -             -             -             -             -             (16)             -             
Grupo Casino -             -             -             -             -             -             (10)             -             
Outros -             -             -             -             -             -             (1)               -             

-             (14)             2                (2)               -             (14)             (68)             41              
Total -             (15)             (113)           (80)             -             (15)             (183)           (37)             

11.2

Base 
salário Total

2020                  9                  4                 3                16 
2019                11                  4                 3                18 

Saldos do Ativo Saldos do Passivo
Clientes

Outros passivos

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento (“FIC”)

Puntos Colombia 

Remuneração Variável

Outros ativos Fornecedores

Tuya

Controladora

Compras Receitas (Despesas)

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento (“FIC”)

Transações

Plano de opção de 
compra de ações

Remuneração da administração

Controladora

Consolidado
Transações

Receitas (Despesas)

As despesas referentes à remuneração da diretoria estatutária que foram registradas no resultado da Companhia no
período findo em 30 de junho de 2020 e 2019 foram as seguintes:

Saldos e transações com partes relacionadas

Outros passivos

Compras

Puntos Colombia 

Tuya

O plano de opção de compra de ações se relaciona aos executivos da Companhia que possuem ações da CBD e esse
plano vem sendo tratado no resultado da Companhia, as despesas correspondentes são alocadas à Companhia e
registradas no resultado do exercício em contrapartida a reserva de capital - opções de compra no patrimônio líquido.

Greenyellow

Consolidado
Saldos do Ativo Saldos do Passivo

Clientes Outros ativos Fornecedores
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12

12.1

12.2

Controla-
dora

Consoli-
dado

Saldo em 31/12/2019 9.635         320            
Equivalência patrimonial (10)             (41)             
Dividendos e juros s/ capital próprio * (1.310)        -             
Aumento de capital -             20              
Outras movimentações (5)               -             
Equivalência sobre outros resultados abrangentes 1.665         56              

Saldo em 30/06/2020 9.975         355            

13

14

Terrenos 656            -             -             -             129            -             785            

Edifícios 2.385         2                (30)             -             476            (18)             2.815         

Imobilizações em andamento 10              5                -             -             3                (3)               15              
Total 3.051         7                (30)             -             608            (21)             3.615         

 Custo 
histórico 

Deprecia-
ção 

acumula-
da

Valor 
líquido

 Custo 
histórico 

Deprecia-
ção 

acumula-
da

Valor 
líquido

Terrenos 786            (1)               785            656            -             656            
Edifícios 2.878         (63)             2.815         2.400         (15)             2.385         
Imobilizações em andamento 0,00 15              -             15              10              -             10              
Total 0,00 3.679         (64)             3.615         3.066         (15)             3.051         

30/06/2020 31/12/2019

Propriedades para Investimento

As informações referentes às propriedades para investimento foram divulgadas nas demonstrações financeiras anuais
de 2019, na nota nº15.

 Consolidado 

 Consolidado 

Saldo em 
31/12/2019 Adições

Deprecia-
ções

Aquisição 
de 

sociedades

Ajuste de 
conversão 

para 
moeda de 
apresenta-

ção
Transferên-

cias
Saldo em 
30/06/2020

 Consolidado 

Em 31 de março de 2020 não ocorreram alterações relevantes, dessa forma as informações completas referentes à
combinação de negócios e ágio estão divulgadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota nº14.

Investimentos

Base de consolidação

Combinação de negócios e ágio

As informações referentes à base de consolidação, não sofreram alterações significativas e foram divulgadas nas
demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota nº13.1.

Composição e movimentação dos investimentos

* Refere-se aos dividendos recebidos da controlada Éxito em abril de 2020, sendo que no resultado financeiro foi
reconhecido o valor de R$30 referente a variação cambial ativa (nota nº27), totalizando R$1.340.
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Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)

15

15.1

Saldo em 
31/12/2019 Adições

Remensura-
ção Baixas

Deprecia-
ções

Transferên-
cias e Outros 

(**)
Saldo em 

30/06/2020
Terrenos 450             38              -                 (100)           -             (114)             274              

Edifícios 846             32              -                 (168)           (6)               (163)             541              

1.849          319            -                 (62)             (68)             280              2.318           
Máquinas e Equipamentos 548             72              -                 (2)               (51)             (8)                 559              

Instalações 265             14              -                 (16)             (10)             (13)               240              

Móveis e Utensílios 290             22              -                 -             (21)             10                301              

Imobilizações em andamento 37               47              -                 (5)               -             (46)               33                

Outros 35               2                -                 -             (6)               6                  37                
Subtotal 4.320          546            -                 (353)           (162)           (48)               4.303           
Arrendamento – direito de uso:
Edifícios 1.700          441            99                  (59)             (80)             5                  2.106           
Equipamentos 5                 -             -                 -             -             -               5                  

Subtotal 1.705          441            99                  (59)             (80)             5                  2.111           
Total 6.025          987            99                  (412)           (242)           (43)               6.414           

Saldo em 
31/12/2018 Adições

Remensura-
ção Baixas

Deprecia-
ções

Transferên-
cias e Outros 

(*)
Saldo em 

30/06/2019
Terrenos 348             58              -                 -             -             24                430              

Edifícios 583             69              -                 -             (8)               45                689              

1.733          146            -                 (2)               (57)             -               1.820           

Máquinas e Equipamentos 416             60              -                 (1)               (39)             3                  439              

Instalações 221             17              -                 (1)               (9)               1                  229              

Móveis e Utensílios 226             23              -                 -             (16)             11                244              

Imobilizações em andamento 39               18              -                 (1)               -             (26)               30                

Outros 29               1                -                 -             (5)               5                  30                
Subtotal 3.595          392            -                 (5)               (134)           63                3.911           
Arrendamento – direito de uso:
Edifícios 1.053          69              38                  -             (54)             15                1.121           
Equipamentos 7                 -             -                 -             (1)               -               6                  

Subtotal 1.060          69              38                  -             (55)             15                1.127           
Total 4.655          461            38                  (5)               (189)           78                5.038           

Benfeitorias em imóveis próprios e de 
terceiros

Benfeitorias em imóveis próprios e de 
terceiros

Imobilizado

As informações detalhadas de imobilizado foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota nº16.

Movimentação do imobilizado

Controladora

Controladora
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Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)

Saldo em 
31/12/2019 Adições

Remensura-
ção Baixas

Deprecia-
ções

Transferên-
cias e Outros 

(**)

Ajuste de 
conversão 

para moeda 
de apresenta-

ção
Saldo em 

30/06/2020
Terrenos 2.766          38              -                 (100)           -             (98)               469              3.075            

Edifícios 3.829          35              -                 (168)           (57)             (129)             593              4.103            

2.207          323            -                 (63)             (89)             287              67                2.732            

Máquinas e Equipamentos 1.242          78              -                 (6)               (125)           8                  126              1.323            
Instalações 330             15              -                 (16)             (15)             (13)               14                315              

Móveis e Utensílios 601             24              -                 (1)               (61)             21                58                642              

Imobilizações em andamento 140             130            -                 (5)               -             (99)               21                187              

Outros 42               3                -                 -             (7)               7                  -               45                
Subtotal 11.157        646            -                 (359)           (354)           (16)               1.348           12.422          
Arrendamento – direito de uso:
Edifícios 3.449          487            579                (151)           (234)           5                  365              4.500            
Equipamentos 43               11              (7)                   (1)               (6)               -               9                  49                
Terrenos 3                 -             -                 -             -             -               1                  4                  

Subtotal 3.495          498            572                (152)           (240)           5                  375              4.553            
Total 14.652        1.144         572                (511)           (594)           (11)               1.723           16.975          

Saldo em 
31/12/2018 Adições

Remensura-
ção Baixas

Deprecia-
ções

Transferên-
cias e Outros 

(*)
Saldo em 

30/06/2019
Terrenos 348             58              -                 -             -             24                430              

Edifícios 583             69              -                 -             (8)               45                689              

1.733          146            -                 (2)               (57)             -               1.820           

Máquinas e Equipamentos 416             60              -                 (1)               (39)             3                  439              

Instalações 221             17              -                 (1)               (9)               1                  229              

Móveis e Utensílios 226             23              -                 -             (16)             11                244              

Imobilizações em andamento 39               18              -                 (1)               -             (26)               30                

Outros 29               1                -                 -             (5)               5                  30                
Subtotal 3.595          392            -                 (5)               (134)           63                3.911           
Arrendamento – direito de uso:
Edifícios 1.053          69              38                  -             (54)             15                1.121           
Equipamentos 7                 -             -                 -             (1)               -               6                  

Subtotal 1.060          69              38                  -             (55)             15                1.127           
Total 4.655          461            38                  (5)               (189)           78                5.038           

Benfeitorias em imóveis próprios e de 
terceiros

Benfeitorias em imóveis próprios e de 
terceiros

(*) No período de 2019 na coluna de transferências está sendo apresentada a integralização de capital por meio de imóveis da controladora CBD no montante de R$67, vide nota nº 24.1.

(**) No período de 2020, na coluna de transferências, está sendo apresentada a integralização de capital por meio de imóveis da controladora CBD no montante de R$57 (nota n°24.1) e as 
transferências de ativos imobilizados para "mantidos para venda" no valor de R$ 106 (nota n°31).

Consolidado

Consolidado
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Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)

15.2

 Custo 
histórico 

Deprecia-
ção 

acumulada
Valor 

líquido
 Custo 

histórico 

Deprecia-
ção 

acumulada Valor líquido
 Custo 

histórico 

Deprecia-
ção 

acumulada
Valor 

líquido
 Custo 

histórico 

Deprecia-
ção 

acumulada
Valor 

líquido
Terrenos 274                -             274            450              -               450              3.075         -             3.075         2.766         -             2.766         
Edifícios 633                (92)             541            951              (105)             846              4.371         (268)           4.103         4.034         (205)           3.829         

0,00 2.860             (542)           2.318         2.347            (498)             1.849            3.676         (944)           2.732         3.023         (816)           2.207         
Máquinas e Equipamentos 0,00 938                (379)           559            881              (333)             548              2.672         (1.348)        1.324         2.326         (1.084)        1.242         
Instalações 0,00 318                (78)             240            339              (74)               265              489            (174)           315            477            (147)           330            
Móveis e Utensílios 0,00 452                (151)           301            420              (130)             290              1.365         (723)           642            1.163         (562)           601            
Imobilizações em andamento 33                  -             33              37                0,00 37                188            (1)               187            140            -             140            
Outros 0,00 95                  (58)             37              87                (52)               35                125            (80)             45              110            (68)             42              

5.603             (1.300)        4.303         5.512            (1.192)          4.320            15.961       (3.538)        12.423       14.039       (2.882)        11.157       
Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edifícios 0,00 2.796             (690)           2.106         2.300            (600)             1.700            5.531         (1.032)        4.499         4.198         (749)           3.449         
Equipamentos 44                  (39)             5                11                (6)                 5                  103            (54)             49              92              (49)             43              
Terrenos -                 -             -             -               -               -               7                (3)               4                6                (3)               3                

2.840             (729)           2.111         2.311            (606)             1.705            5.641         (1.089)        4.552         4.296         (801)           3.495         
Total Imobilizado 8.443             (2.029)        6.414         7.823            (1.798)          6.025            21.602       (4.627)        16.975       18.335       (3.683)        14.652       

Benfeitorias em imóveis próprios e de 
terceiros

31/12/2019
 Controladora  Consolidado 

30/06/2020 31/12/201930/06/2020

Composição do imobilizado
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Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)

15.3

15.4

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Adições 987            461            1.144         461            
Arrendamentos (441)           (69)             (497)           (69)             
Juros capitalizados (3)               (5)               (3)               (5)               
Financiamento de imobilizado - Adições (478)           (328)           (515)           (328)           
Financiamento de imobilizado - Pagamentos 506            384            568            384            
Total 571            443            697            443            

15.5

16

Ágio 616            0,00 0,00 -             616            
Softwares 65              7                (8)               1                65              
Fundo de Comércio 313            6                (2)               -             317            

Marcas 39              -             -             -             39              
1.033         13              (10)             1                1.037         

Ágio 616            -             -             -             616            
Softwares 61              7                (7)               (7)               54              
Fundo de Comércio 297            24              (1)               (1)               319            

Marcas 39              -             -             -             39              
1.013         31              (8)               (8)               1.028         

Ágio 785            -             -             -             30              -             815            
Softwares 135            31              -             (18)             13              -             161            
Fundo de Comércio 314            6                -             (4)               -             -             316            
Marcas 3.054         -             -             -             583            -             3.637         

4.288         37              -             (22)             626            -             4.929         

Ágio 616            -             -             -             616            
Softwares 61              7                (7)               (7)               54              
Fundo de Comércio 297            24              (1)               (1)               319            

Marcas 39              -             -             -             39              
1.013         31              (8)               (8)               1.028         

Amortiza-
ções

Capitalização de juros dos empréstimos

O valor dos custos de empréstimos capitalizados para o período findo em 30 de junho de 2020 foi de R$3 (R$3 em 30 de
junho de 2019). A taxa adotada para apuração dos custos de captação de empréstimos elegíveis para capitalização foi
de 140,78% (102,16% em 30 de junho de 2019) do CDI, correspondente à taxa de juros efetiva dos empréstimos
tomados pela Companhia.

Adições ao ativo imobilizado para fins de fluxo de caixa

Saldo em 
31/12/2019

Intangível

Outras informações

Em 30 de junho de 2020, a Companhia e sua controlada contabilizaram no custo das mercadorias vendidas e dos
serviços prestados, o valor de R$15 na controladora (R$12 em 30 de junho de 2019) e de R$66 no consolidado (R$12 em
30 de junho de 2019), referente à depreciação de maquinários, edificações e instalações referentes às centrais de
distribuição.

Adições
Transfe-
rência

Saldo em 
30/06/2020

Controladora

Controladora Consolidado

As informações detalhadas de intangível foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota
explicativa  nº17.

Saldo em 
31/12/2019 Adições

Amortiza-
ções

Aquisição 
de 

sociedades

Na controladora, o saldo do custo acumulado em 30 de junho de 2020 é de R$1.352 (R$1.339 em 31 de dezembro de
2019) e de amortização acumulada R$315 (R$306 em 31 de dezembro de 2019). No consolidado o saldo do custo
acumulado em 30 de junho de 2020 é de R$5.285 (R$4.719 em 31 de dezembro de 2019) e de amortização acumulada
R$494 (R$445 em 31 de dezembro de 2019).

Controladora

Consolidado
Saldo em 

31/12/2018 Adições
Amortiza-

ções
Transfe-
rência

Saldo em 
30/06/2019

Saldo em 
31/12/2018 Adições

Amortiza-
ções

Transfe-
rência

Saldo em 
30/06/2019

Ajuste de 
conversão 

para 
moeda de 
apresenta-

ção
Transfe-
rência

Saldo em 
30/06/2020

Consolidado
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Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)

16.1

16.2

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Adições 13              31              37              31              
Financiamento de intangíveis – Pagamentos -             -             3                -             
Total 13              31              40              31              

17

Nota 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
3.395         4.507         7.389         9.250         

160            108            589            573            
17.2 (35)             (53)             (35)             (53)             

Total 3.520         4.562         7.943         9.770         

18

18.1

Taxa média 
ponderada 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Circulante
Debêntures e nota promissória

Debêntures CDI + 1,54 a.a 174            1.189         174            1.189         

Custo de captação (29)             (33)             (29)             (33)             

145            1.156         145            1.156         

Empréstimos e financiamentos
Em moeda nacional

BNDES 3,72% a.a 7                6                7                7                

Capital de giro
CDI + 1,96  

a.a 16              14              16              14              

Custo de captação (5)               (2)               (5)               (3)               

Total moeda nacional 18              18              18              18              

Em moeda estrangeira

Capital de giro
USD + 2,35% 

a.a. 278            -             278            287            

Capital de giro  IBR 3M+3,7% -             -             1.767         -             

Capital de giro Pré: 31,10% -             -             34              -             

Carta de crédito -             -             7                -             

Contratos de swap CDI +0,59 a.a (73)             -             (87)             (18)             

Total moeda estrangeira 205            -             1.999         269            
Total Circulante 368            1.174         2.162         1.443         

Em 30 de junho de 2020, a Companhia revisou o plano utilizado para avaliação do impairment paraas o perações no
Brasil. O valor recuperável é determinado por meio de cálculo com base no valor em uso, a partir de projeções de caixa
provenientes de orçamentos financeiros, que foram revisadas e aprovadas pela Alta Administração para os próximos três
anos, considerando as premissas atualizadas para 30 de junho de 2020. A taxa de desconto aplicada a projeções de
fluxo de caixa é de 8,1% em 30 de junho de 2020 (8,4% em 31 de dezembro de 2019), e os fluxos de caixa que excedem
o período de três anos são extrapolados utilizando uma taxa de crescimento de 3,9% em 30 de junho de 2020 (4,8% em
31 de dezembro de 2019). Como resultado dessa análise, não foi identificada necessidade de registrar provisão para
redução ao valor recuperável desses ativos. Veja considerações em relação aos efeitos da pandemia do COVID-19 na
nota nº 1.2. 

Adições ao ativo intangível para fins de fluxo de caixa

Controladora Consolidado

As informações referentes aos empréstimos e financiamentos foram divulgadas nas demonstrações financeiras anuais
de 2019, na nota nº19.

Fornecedores

Fornecedores de serviços
Acordos comerciais

As informações referentes aos fornecedores foram divulgadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota
nº18.

Controladora Consolidado

Teste de recuperação de intangíveis de vida útil indefinida, incluindo ágio

O ágio e os ativos intangíveis foram submetidos a testes de recuperação em 31 de dezembro de 2019, segundo o
método descrito na nota nº16 Imobilizado, às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.

Da mesma forma, em relação ao Grupo Éxito foram revisitadas e atualizadas as projeções utilizadas para os testes de
recuperação de intangíveis para as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 e não foi identificada a
necessidade de reconhecimento de perda dos valores recuperáveis de ativos. 

Empréstimos e financiamentos

Composição da dívida

Controladora Consolidado

Fornecedores de produtos
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Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)

Taxa média 
ponderada 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Não circulante

Debêntures e nota promissória

Debêntures CDI + 1,82 a.a 6.535         6.773         6.535         6.773         

Custo de captação (32)             (46)             (32)             (46)             

6.503         6.727         6.503         6.727         

Empréstimos e financiamentos
Em moeda nacional

BNDES 4,23% a.a 12              16              12              16              

Capital de giro TR + 9,80% 78              70              78              70              

Capital de giro
CDI + 1,96  

a.a 888            500            888            500            

Contratos de swap
CDI + 0,04 a.a

(11)             (10)             (11)             (10)             

Custo de captação (10)             (10)             (10)             (10)             

Total Moeda nacional 957            566            957            566            

Em moeda estrangeira

Capital de giro  IBR 3M+3,7% -             -             531            46              

Custo de captação -             -             -             (1)               

Total moeda estrangeira -             -             531            45              
Total Não circulante 7.460         7.293         7.991         7.338         

Total 7.828         8.467         10.153       8.781         

Ativo circulante 73              -             103            29              
Ativo não circulante 11              10              11              11              
Passivo circulante 441            1.174         2.265         1.472         
Passivo não circulante 7.471         7.303         8.002         7.349         

18.2

Controla-
dora

Consoli-
dado

Valor Valor

Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.467         8.781         

Captações – capital de giro 599            2.659         

Provisão de juros 222            265            

Contratos de swap (72)             (72)             

Marcação a mercado (2)               -             

Variação cambial e monetária 71              71              

Custo de captação 21              21              

Amortização de juros (257)           (276)           

Amortização de principal (1.223)        (1.539)        

Amortização de swap 2                7                

Ajuste de conversão para moeda de apresentação -             236            

Saldo em 30 de junho de 2020 7.828         10.153       

Controla-
dora

Consoli-
dado

Saldo em 31 de dezembro de 2018 726            726            

Captações – capital de giro 197            197            

Provisão de juros 19              19              

Contratos de swap 19              19              

Marcação a mercado (1)               (1)               

Variação cambial e monetária (10)             (10)             

Amortização de juros (25)             (25)             

Amortização de principal (280)           (280)           

Amortização de swap (6)               (6)               

Saldo em 30 de junho de 2019 639            639            

18.3

Controla-
dora

Consoli-
dado

Vencimento Valor Valor
De 1 a 2 anos 2.216         2.493         
De 2 a 3 anos 2.068         2.143         
De 3 a 4 anos 2.774         2.841         
De 4 a 5 anos 221            280            
Após 5 anos 223            276            

Total 7.502         8.033         

Custo de captação (42)             (42)             
Total 7.460         7.991         

Movimentação dos empréstimos

Cronograma de vencimentos não circulantes

Controladora Consolidado
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Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)

18.4

Controla-
dora e 

Consolida-
do

Controla-
dora e 

Consolida-
do

Tipo
Valor de 
emissão

Debêntures 
em 

circulação 
(unidades) Emissão Vencimento

Encargos 
financeiros 

anuais

Preço 
unitário (em 

reais) 30/06/2020 31/12/2019
 Sem 
preferência 

50 1 04/07/2019 03/07/2020
 CDI + 0,72% 

a.a. 
52.152.688                  53                  52 

 Sem 
preferência 

50 1 04/07/2019 05/07/2021
 CDI + 0,72% 

a.a. 
52.152.688                  53                  52 

 Sem 
preferência 

50 1 04/07/2019 04/07/2022
 CDI + 0,72% 

a.a. 
52.152.688                  53                  52 

 Sem 
preferência 

250 5 04/07/2019 04/07/2023
 CDI + 0,72% 

a.a. 
52.152.688                263                258 

 Sem 
preferência 

200 4 04/07/2019 04/07/2024
 CDI + 0,72% 

a.a. 
52.152.688                211                206 

 Sem 
preferência 

200 4 04/07/2019 04/07/2025
 CDI + 0,72% 

a.a. 
52.152.688                211                206 

 Sem 
preferência 

2.000 2.000.000 04/09/2019 20/08/2020
 CDI + 1,60% 

a.a. 
486                  40             1.001 

 Sem 
preferência 

2.000 2.000.000 04/09/2019 20/08/2021
 CDI + 1,74% 

a.a. 
1.006             1.752             2.044 

 Sem 
preferência 

2.000 2.000.000 04/09/2019 20/08/2022
 CDI + 1,95% 

a.a. 
1.006             2.036             2.045 

 Sem 
preferência 

2.000 2.000.000 04/09/2019 20/08/2023
 CDI + 2,20% 

a.a. 
1.006             2.037             2.046 

               (61)                (79)

6.648           7.883           

Passivo circulante 145              1.156           

Passivo não circulante 6.503           6.727           

18.5

18.6

18.7

18.8

Data

Debêntures e notas promissórias

1ª Emissão de Notas promissórias - 3ª série

A Companhia faz uso de operações de swap de 100% das captações em dólares norte-americanos e taxas de juros fixas,
trocando essas obrigações pelo Real atrelado às taxas de juros do CDI (flutuante). Esses contratos têm o mesmo prazo
da dívida e protegem os juros e o principal e são assinados com o mesmo grupo econômico. A taxa média ponderada
anual do CDI em 30 de junho de 2020 foi de 4,60% (5,96% em 31 de dezembro de 2019).

1ª Emissão de Notas promissórias - 5ª série

1ª Emissão de Notas promissórias - 6ª série

1ª Emissão de Debêntures - 1ª série

1ª Emissão de Notas promissórias - 4ª série

Adicionalmente, o instrumento da 1ª emissão de debêntures da Companhia prevê cláusula restritiva que determina
limitações de distribuição de dividendos acima do mínimo legal e aumento do endividamento para aquisições de outras
sociedades.

A Companhia vem cumprindo todas as cláusulas restritivas e, nos 3 últimos exercícios sociais findos em 31 de dezembro
de 2019, não houve evento que gerasse antecipação de suas dívidas.

1ª Emissão de Debêntures - 4ª série

 Custo de captação 

Índices financeiros

Em conexão com as emissões de debêntures e nota promissórias efetuadas e parte das operações de empréstimos em
moeda estrangeira, a Companhia tem a obrigação de manter índices financeiros. Esses índices são calculados
trimestralmente com base nas demonstrações financeiras consolidadas da CBD, Controladora da Companhia,
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo: (i) a dívida líquida (dívida menos
disponibilidades e contas a receber) não excedente ao patrimônio líquido; e (ii) índice de dívida líquida
consolidada/EBITDA menor ou igual a 3,25. Em 30 de junho de 2020, a Companhia estava adimplente em relação a
esses índices.

Empréstimos em moeda estrangeira

Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía empréstimos em moeda estrangeira para fortalecer o capital de giro,
manter sua estratégia de caixa, alongar o seu perfil de dívida e investimento.

Garantias

A Companhia assinou notas promissórias para alguns contratos de empréstimos.

Contratos de swap

1ª Emissão de Notas promissórias - 1ª série

1ª Emissão de Notas promissórias - 2ª série

1ª Emissão de Debêntures - 3ª série

1ª Emissão de Debêntures - 2ª série
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19

Notas 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Ativos financeiros

Custo amortizado

Partes relacionadas - ativo 11 21              29              102            97              

Contas a receber e outras contas a receber 7 e 8 77              256            571            686            

Outros ativos -             0,00 46              51              

Valor justo por meio do resultado

Caixa e equivalentes de caixa 6 2.439         1.876         4.618         5.026         

Instrumentos Financeiros - Hedge  de valor justo - "Ponta Ativa" 84              10              124            40              

Outros ativos -             0,00 2                2                

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes

7 e 8 114            48              114            48              

-             -             28              19              
Passivos financeiros

Outros passivos financeiros - custo amortizado

Partes relacionadas - passivo (287)           (94)             (363)           (152)           

Fornecedores (3.520)        (4.562)        (7.943)        (9.770)        

Financiamento por Compra de Ativos (22)             (50)             (52)             (101)           

Empréstimos e financiamentos 18 (908)           (509)           (3.246)        (842)           

Debêntures (6.648)        (7.884)        (6.648)        (7.884)        

Passivo de arrendamento (2.386)        (1.885)        (5.530)        (3.751)        
Valor justo por meio do resultado

Empréstimos e financiamentos, incluindo  derivativos 18 (356)           (84)             (356)           (84)             

Instrumentos Financeiros - Hedge  de valor justo - "Ponta Passiva" -             -             (23)             (11)             

-             -             -             (8)               
-             -             (565)           (466)           

Exposição líquida (11.392)      (12.849)      (19.121)      (17.100)      

(*) Vide nota nº 19.4.

19.1

19.1.1

19.1.2

A fim de minimizar o risco de crédito são adotadas políticas de investimentos em instituições financeiras aprovadas pelo
Comitê Financeiro da Companhia, considerando-se os limites monetários e as avaliações de instituições financeiras, as
quais são constantemente atualizados.

Considerações sobre os fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia e sua controlada

Risco de Crédito

O risco de crédito relativo às contas a receber é minimizado pelo fato de grande parte das vendas serem realizadas por
meio de cartões de crédito. Parte desses recebíveis são antecipados aos bancos e às administradoras de cartões de
crédito, com o objetivo de prover o capital de giro e isso proporciona o desreconhecimento das contas a receber em
virtude da transferência do risco de crédito, benefícios e controle sobre tais ativos. Adicionalmente, principalmente para
às contas a receber parceladas, a Companhia monitora o risco pela concessão de crédito e pela análise constante dos
saldos de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

Não há saldos a receber ou vendas a clientes que sejam, individualmente, superiores a 5% das contas a receber ou
receitas.

O valor justo de outros instrumentos financeiros descritos na tabela anterior se aproximam do valor contábil com base
nas condições de pagamento existentes. Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado cujos valores
justos diferem dos saldos contábeis, encontram-se divulgado na nota nº19.4.

Os principais instrumentos financeiros e seus valores registrados nas demonstrações financeiras, por categoria, são os
seguintes:

Instrumentos Financeiros

Controladora Consolidado

Outros ativos

• Caixa e equivalentes de caixa

Instrumentos Financeiros s/ fornecedores - Hedge de valor justo - 
Ponta Passiva

• Contas a receber

Valor contábil

As informações detalhadas de instrumentos financeiros foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de
2019, na nota nº20.

Valor contábil

A Companhia e sua controlada obtêm empréstimos e financiamentos com as principais instituições financeiras para
atender às necessidades de caixa para suportar os investimentos. Consequentemente, a Companhia e sua controlada
estão expostas, principalmente, ao risco de flutuações relevantes na taxa de juros, especialmente a taxa relativa à parte
passiva das operações com derivativos (hedge de exposição cambial) e às dívidas referenciadas em CDI. O saldo de
caixa e equivalentes de caixa, indexado ao CDI, neutraliza parcialmente o risco de flutuações nas taxas de juros.

Risco de taxa de juros

A Companhia também incorre em risco de contraparte relacionado aos instrumentos derivativos, esse risco é mitigado
pela política de efetuar transações, dentro das políticas aprovadas, pelos órgãos de governança.

Opção de venda Grupo Disco (*)

Contas a receber com administradoras de cartões de crédito e 
tickets de vendas
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19.1.3

19.1.4

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Empréstimos e financiamentos (7.912)        (8.477)        (10.251)      (8.821)        

(-) Caixa e equivalentes de caixa 0,00 2.439         1.876         4.618         5.026         

(-) Instrumentos financeiros derivativos 0,00 84              10              101            21              

Dívida líquida 0,00 (5.389)        (6.591)        (5.532)        (3.774)        

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimônio líquido 0,00 (9.088)        (7.098)        (12.188)      (9.701)        

% Dívida líquida sobre Patrimônio líquido 59% 93% 45% 39%

19.1.5

Menos de 1 
ano

De 1 a 5 
anos

Mais de 5 
anos Total

Empréstimos e financiamentos 342            1.065         25              1.432         

Debêntures 329            6.954         314            7.597         

Instrumentos financeiros derivativos (75)             (13)             (2)               (90)             

Passivo de arrendamento 353            1.328         2.981         4.662         
Fornecedores 3.520         -             -             3.520         

Total 4.469         9.334         3.318         17.121       

Menos de 1 
ano

De 1 a 5 
anos

Mais de 5 
anos Total

Empréstimos e financiamentos 2.138         1.641         98              3.877         

Debêntures 329            6.954         314            7.597         

Instrumentos financeiros derivativos (59)             (12)             (2)               (73)             

Passivo de arrendamento 748            3.433         4.977         9.158         

Fornecedores 7.943         -             -             7.943         

Total 11.099       12.016       5.387         28.502       

19.2

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Swap  com contabilização de hedge

Objeto de hedge  (dívida) 309 106            356            84              309 750            356 84              

Posição ativa (comprada)
Taxa pré-fixada 106 106            78              84              106 95              78 84              
USD + Fixa 203 -             278            -             203 655            278 0,00

Posição passiva (vendida) (309)           (106)           (272)           (73)             (309)           (698)           (272)           (73)             

Posição de hedge líquida -             -             84              11              -             52              84              11              

Instrumentos financeiros derivativos

Os quadros foram preparados considerando os fluxos de caixa não descontados dos ativos e passivos financeiros com
base na data mais próxima em que o Grupo possa ser obrigado a efetuar o pagamento ou ter o direito de recebimento.
Na medida em que os fluxos de juros são flutuantes, o valor não descontado é obtido com base nas curvas de taxa de
juros no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020. Dessa forma, alguns saldos apresentados não conferem
com os saldos apresentados nos balanços patrimoniais.

Controladora Consolidado

O quadro abaixo resume o perfil do vencimento do passivo financeiro da Companhia em 30 de junho de 2020.

Controladora

As flutuações nas taxas de câmbio podem acarretar aumento dos saldos passivos de empréstimos em moeda
estrangeira, por isso a Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, tais como swaps , que visam mitigar o
risco de exposição cambial, transformando o custo da dívida em moeda e taxa de juros locais.

O Grupo Éxito utiliza derivativos como proteção para variação cambial sobre importações.

Risco de gestão de capital

A estrutura de capital está assim demonstrada:

A Companhia gerencia o risco de liquidez através do acompanhamento diário do fluxo de caixa e controle dos
vencimentos dos ativos e dos passivos financeiros.

Os efeitos de hedge ao valor justo por meio do resultado do período findo em 30 de junho de 2020 resultaram em um
ganho de R$104, sendo apresentado na rubrica Custo da dívida nota nº28 (perda de R$19 em 30 de junho de 2019).

Ganhos e perdas realizados e não realizados sobre esses contratos durante o período findo em 30 de junho de 2020 são
registrados no resultado financeiro líquido, e o saldo a receber pelo seu valor justo é de R$84 (R$11 em 31 de dezembro
de 2019), o ativo está registrado na rubrica de “Instrumentos financeiros” e o passivo em “Empréstimos e
financiamentos”. 

Valor de referência Valor justo

Risco de gestão de liquidez

Risco da taxa de câmbio

Consolidado

O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar que este mantenha uma classificação de
crédito e uma razão de capital bem estabelecida, a fim de apoiar os negócios e maximizar o valor para o acionista. A
Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas.

Valor de referência Valor justo
Controladora Consolidado
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19.3

Saldo em 
30/06/2020 Cenário (I) Cenário (II)

Cenário 
(III)

Empréstimos e financiamentos (903)           (926)           (932)           (938)           

Contrato de swap  de taxa pré-fixada (ponta passiva) (67)             (174)           (176)           (179)           

Contrato de swap  cambial (ponta passiva) (205)           (210)           (212)           (214)           

Debêntures (6.709)        (6.878)        (6.921)        (6.963)        

Efeito líquido (perda) total (7.884)        (8.188)        (8.241)        (8.294)        

Equivalentes de caixa 2.236         2.284         2.295         2.307         

Exposição líquida ganho (perda): (5.648)        (5.904)        (5.946)        (5.987)        

Efeito líquido ganho (perda): (256)           (298)           (339)           

Saldo em 
30/06/2020 Cenário (I) Cenário (II)

Cenário 
(III)

Empréstimos e financiamentos 2.321         2.264         2.254         2.247         

19.4

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Nível (*)

114 -             114 -             
Swaps de taxa de juros entre Moedas 73 -             73 -             2                
Swaps  de taxas de juros 11 10              11 10              2                
Empréstimos e Financiamentos (valor justo) (356)           (84)             (357)           (84)             2                
Empréstimos e financiamentos (custo amortizado) (7.556)        (8.393)        (6.814)        (7.723)        2                

(7.714)        (8.467)        (6.973)        (7.797)        

A análise de sensibilidade do Grupo Éxito considera o ambiente econômico em que a empresa opera. No cenário I são
utilizadas a últimas taxas conhecidas, no cenário II é considerado um acréscimo de 10% e no cenário III um decréscimo
de 10%.

Risco
(Aumento do CDI)

CDI +0,59 a.a

Controladora

Para o cenário provável, a taxa de câmbio ponderada definida foi de R$5,46 no vencimento, e a taxa de juros ponderada
foi de 2,07% ao ano.

Mensuração de valor justo

Contas a receber com administradoras de cartões de crédito e 
tickets de vendas

A tabela a seguir apresenta a hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados a valor justo e
dos instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado, cujo valor justo está sendo divulgado nas demonstrações
financeiras:

Transações

CDI + 0,04 a.a

Projeções de mercado

A Companhia divulga o valor justo dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo e dos instrumentos financeiros
mensurados ao custo amortizado cujos respectivos valores justos diferem dos saldos contábeis, conforme o CPC 46
(IFRS13), os quais se referem a conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações. Os níveis de hierarquia do valor
justo estão definidos abaixo:

Dessa maneira, no cenário provável (I) não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros. Para os cenários
(II) e (III), para efeito exclusivo de análise de sensibilidade, considerou-se, conforme determinado nas normas editadas
pela CVM, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco, até um ano dos instrumentos
financeiros.

Projeções de mercado

Transações

Cenário III: decréscimo de 0,2223% no IBR e para Libor a 90 dias um decréscimo de 0,016225%

Valor contábil Valor justo

No caso dos instrumentos financeiros derivativos (destinados à proteção da dívida financeira), as variações dos cenários
são acompanhadas dos respectivos objetos de proteção, indicando que os efeitos não são significativos.

A Companhia divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros derivativos, os instrumentos financeiros
correspondentes e certos instrumentos financeiros na tabela de análise de sensibilidade abaixo, para cada um dos
cenários mencionados.

Cenário I: Índice Bancário de Referência na Colômbia (IBR) disponível na data de fechamento de 2,223%.

Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, de contas a receber de clientes, de contas a pagar a fornecedores
são equivalentes aos seus valores contabilizados.

90,66% 

Análise da sensibilidade dos instrumentos financeiros

0,00

Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas datas de vencimento de
cada uma das operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da B3.

Cenário II: acréscimo de 0,2223% no IBR e para Libor a 90 dias um acréscimo de 0,016225%
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30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Nível (*)

114 -             114 -             
Swaps de taxa de juros entre Moedas 73 -             73              -             2                
Swaps  de taxas de juros -             40              -             10              2                
Forward entre Moedas 28              -             28              -             2                
Empréstimos e Financiamentos (valor justo) (356)           (95)             (357)           (84)             2                
Empréstimos e financiamentos (custo amortizado) (9.894)        (8.726)        (9.095)        (8.056)        2                
Opção de venda Grupo Disco (*) (565)           (466)           (565)           (466)           3                

(10.600)      (9.247)        (9.802)        (8.596)        

19.5

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Dívida

USD - BRL 73              -             73              -             

Swaps  de taxa de juros registrados na CETIP

Taxa pré-fixada x CDI 6                5                6                5                

Taxa pré-fixada x CDI 5                5                5                5                

Derivativos - Hedge de valor justo - Brasil 84              10              84              10              

Dívida

USD - COP 19              -             19              20              

USD - COP 2                -             2                1                

Taxa de juros - COP (1)               -             (1)               (1)               

Taxa de juros - COP (3)               -             (3)               (1)               

Dívida

USD - COP -             -             -             (8)               

Derivativos - Grupo Éxito 17              -             17              11              

Consolidado

USD 56

,

2021

Operações com instrumentos financeiros derivativos 

(*) Os acionistas minoritários do Grupo Disco del Uruguay S.A., subsidiária do Grupo Éxito, têm uma opção de venda
exercível baseada em uma formula que utiliza informações como lucro líquido, EBITDA – lucro antes dos juros, impostos,
depreciação e amortização e dívida líquida, além dos valores fixos determinados em contrato e a variação cambial
aplicável para conversão à moeda funcional. Essa opção de venda foi apresentada em “Aquisição de participação
minoritária”.

A posição consolidada das operações de instrumentos financeiros derivativos em aberto está apresentada no quadro a
seguir:

Consolidado

Valor de referência

2027

2020

Controladora

2020

Valor justoValor contábil

COP 673.109

2027

US$ 211

Contas a receber com administradoras de cartões de crédito e 
tickets de vendas

US$ 3

Vencimento

2022

US$ 50

R$ 54

Descrição

Os swaps de taxa de juros, moeda estrangeira e empréstimos e financiamentos são classificados no nível 2, pois são
utilizados inputs de mercado prontamente observáveis, como por exemplo, previsões de taxas de juros, cotações de
paridade cambial à vista e futura.

Não houve movimentação entre os níveis de mensuração do valor justo no período findo em 30 de junho de 2020.

R$ 52

2020

2021COP 138.440

A Companhia e sua controlada mantem contratos de derivativos nas seguintes instituições financeiras: Itaú BBA,
Bradesco, Banco Tokyo, Scotiabank, Credit Agricole Corporate, Banco de Bogotá, BBVA, BNP, BBVA, Davivenda,
Bancolombia, HSBC e Corficolombia. 
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20

Tributários

Previden-
ciárias e 

trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 143            61              36              240            

Adições -             5                3                8                
Reversão (1)               (4)               (6)               (11)             
Pagamento -             (1)               (1)               (2)               
Atualização monetária 1                4                1                6                

Saldo em 30 de junho de 2020 143            65              33              241            

Tributários

Previden-
ciárias e 

trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 147            55              34              236            

Adições 14              5                4                23              
Reversão (7)               (4)               (2)               (13)             
Pagamento -             (1)               (2)               (3)               
Atualização monetária 2                3                1                6                

Saldo em 30 de junho de 2019 156            58              35              249            

Tributários

Previden-
ciárias e 

trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 221            75              53              349            

Adições -             6                13              19              
Reversão (2)               (6)               (8)               (16)             
Pagamento 0,00 (1)               (12)             (13)             
Atualização monetária 1                4                1                6                

14              2                2                18              

Saldo em 30 de junho de 2020 234            80              49              363            

Tributários

Previden-
ciárias e 

trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 147            55              34              236            

Adições Adições4 14              5                4                23              
Reversão Reversão4(7)               (4)               (2)               (13)             
Pagamento Pagamento4-             (1)               (2)               (3)               
Atualização monetária Atualização monetária42                3                1                6                

Saldo em 30 de junho de 2019 Saldo em 30 de junho de 20192156            58              35              249            

20.1

O montante provisionado em 30 de junho de 2020 para esses assuntos é de R$143 para a Companhia (R$143 em 31 de
dezembro de 2019) e R$234 para o Consolidado (R$221 em 31 de dezembro de 2019).

A controlada Éxito e suas subsidiárias discutem temas tributários relacionados ao imposto de valor agregado, imposto de
propriedade e impostos de indústria e comércio no montante de R$90 em 30 de junho de 2020 (R$77 em 31 de
dezembro de 2019). 

As informações detalhadas de provisão para demandas judiciais foram apresentadas nas demonstrações financeiras
anuais de 2019, na nota nº21.

Controladora

Consolidado

Consolidado

Controladora

Processos tributários fiscais estão sujeitos, por lei, a atualização monetária mensal, que se refere a um ajuste no
montante de provisões com base em taxas dos indexadores utilizados por cada jurisdição fiscal. Tanto os encargos de
juros quanto as multas, quando aplicáveis, foram computados e provisionados com respeito aos montantes não pagos.

Ajuste de conversão para moeda de 
apresentação

A Companhia tem outras demandas tributárias que, de acordo com a análise de seus consultores jurídicos, foram
provisionadas. São elas: (i) questionamento referente a não aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP); (ii)
questionamentos ao Fisco Estadual sobre a alíquota do ICMS calculadas nas faturas de energia elétrica; (iii) cesta
básica; e (iv) demais assuntos.

Provisão para demandas judiciais

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.

Os principais processos tributários provisionados são como segue:

Tributários
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20.2

20.3

20.4 Passivos contingentes não provisionados

IRPJ, IRRF, CSLL - A Companhia possui uma série de autuações relativas a processos de compensações, glosa de
amortização fiscal de ágio, divergências de recolhimentos e pagamentos a maior, multa por descumprimento de
obrigação acessória, entre outros de menor expressão. O montante envolvido equivale a R$453 em 30 de junho de 2020
(R$457 em 31 de dezembro de 2019).

COFINS, PIS – A Companhia vem sendo questionada sobre divergências de recolhimentos e pagamentos a maior; multa
por descumprimento de obrigação acessória, glosa de créditos de COFINS e PIS dentre outros assuntos. Referidos
processos aguardam julgamento na esfera administrativa e judicial. O montante envolvido nessas autuações é de R$587
de 30 de junho de 2020 (R$666 em 31 de dezembro de 2019).

A Companhia ajuíza e responde a algumas ações judiciais relacionadas a multas aplicadas por órgãos fiscalizadores da
administração direta e indireta da União, Estados e Municípios, dentre eles destacam-se órgãos de defesa do
consumidor (PROCONs, INMETRO e Prefeituras). A Companhia, com o auxílio de seus consultores jurídicos, avalia
essas demandas registrando provisões para desembolsos prováveis de caixa de acordo com a estimativa de perda. Em
30 de junho de 2020, o montante da provisão para essas ações é de R$8 (R$8 em 31 de dezembro de 2019).

Cíveis

A Companhia responde a ações de natureza cível (indenizações, cobranças, entre outras) e que se encontram em
diferentes fases processuais e em diversos fóruns judiciais. A Administração da Companhia constitui provisões em
montantes considerados suficientes para cobrir decisões judiciais desfavoráveis quando seus consultores jurídicos
internos e externos entendem que as perdas sejam prováveis.

Entre esses processos destacam-se:

A Companhia é parte em vários processos trabalhistas, principalmente devido a demissões no curso normal de seus
negócios. Em 30 de junho de 2020, a Companhia mantinha uma provisão no montante de R$65 (R$61 em 31 de
dezembro de 2019), referente ao potencial de risco de perda em relação as reclamações trabalhistas. A Administração,
com o auxílio de seus consultores jurídicos, avalia essas demandas registrando provisões para perdas quando
razoavelmente estimadas, considerando as experiências anteriores em relação aos valores demandados. Em 30 de
junho de 2020, o Consolidado mantinha uma provisão no montante de R$80 (R$75 em 31 de dezembro de 2019).

A Companhia ajuíza e responde a diversas ações revisionais e renovatórias, onde há discussão sobre os valores de
aluguéis atualmente pagos por ela. A Companhia constitui provisão da diferença entre o valor originalmente pago pelas
lojas e os valores pleiteados pela parte contrária na ação judicial, quando há o entendimento dos consultores jurídicos
internos e externos de que há a probabilidade de ser alterado o valor da locação pago pela entidade. Em 30 de junho de
2020, o montante da provisão para essas ações é de R$24 (R$28 em 31 de dezembro de 2019), para as quais não há
depósitos judiciais. 

ISS, IPTU, Taxas e outros – Referem-se às autuações de divergências de recolhimentos de IPTU, multas por
descumprimento de obrigações acessórias, ISS – ressarcimento de despesas com publicidade e taxas diversas, cujo
valor monta R$12 em 30 de junho de 2020 (R$13 em 31 de dezembro de 2019) e que aguardam decisões administrativas
e judiciais.

Previdenciárias e trabalhistas

A controlada Éxito e suas subsidiárias respondem a algumas ações judiciais relacionadas a casos de responsabilidade
civil, processos por condições locatícias e demais temas no montante de R$16 em 30 de junho de 2020 (R$17 em 31 de
dezembro de 2019).

A Companhia e sua controlada possuem outras demandas que foram analisadas por assessores jurídicos e consideradas
como possíveis, mas não prováveis, portanto, não provisionadas, totalizando um montante atualizado de R$2.375 em 30
de junho de 2020 (R$2.425 em 31 de dezembro de 2019), e são relacionadas principalmente a:

ICMS - A Companhia foi autuada pelo fisco estadual quanto à apropriação de créditos de: (i) aquisições de fornecedores
considerados inabilitados perante o cadastro da Secretaria da Fazenda Estadual; e (ii) dentre outros. A soma dessas
autuações monta a R$1.191 em 30 de junho de 2020 (R$1.157 em 31 de dezembro de 2019), as quais aguardam
julgamento definitivo tanto na esfera administrativa como na judicial.

O total das demandas cíveis e regulatórias em 30 de junho de 2020 da Companhia é de R$33 (R$36 em 31 de dezembro
de 2019) e do Consolidado é de R$49 (R$53 em 31 de dezembro de 2019).

Outras demandas judiciais – referem-se a ações imobiliárias em que a Companhia pleiteia a renovação dos contratos de
locação e fixação de aluguéis de acordo com valores praticados no mercado, ações no âmbito da justiça cível, juizado
especial cível e processos administrativos instaurados por órgãos fiscalizadores como órgãos de defesa do consumidor
(PROCONs), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, dentre outros, totalizando R$12 em 30 de junho de 2020 (R$20 em 31 de dezembro de
2019).

INSS – A Companhia foi autuada pela incidência de encargos sociais sobre benefícios concedidos aos seus funcionários,
entre outros assuntos, cuja perda possível corresponde a R$21 em 30 de junho de 2020 (R$21 em 31 de dezembro de
2019). Os processos estão em discussão administrativa e judicial.
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20.5

Processos Imóveis
Cartas de 

fiança Total

Tributários 18              290            308            
Trabalhistas -             86              86              
Cíveis e outros -             20              20              
Total 18              396            414            

20.6

20.7

Processos 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Tributários 64              69              64              69              
Trabalhistas 33              43              35              43              
Cíveis e outras 7                9                7                9                
Total 104            121            106            121            

21

21.1

21.2

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Passivo de arrendamento mercantil financeiro - pagamentos mínimos 
Até 1 ano 136            109            426            404            
De 1 a 5 anos 544            518            2.009         1.323         
Mais de 5 anos 1.706         1.258         2.534         2.024         

Valor presente dos contratos de arrendamento mercantil financeiro 2.386         1.885         4.969         3.751         
 
Encargos futuros de financiamento 2.276         1.634         3.628         2.347         
Valor bruto dos contratos de arrendamento mercantil financeiro 4.662         3.519         8.597         6.098         

Pis/Cofins embutido no valor presente dos contratos de arrendamento 145            115            145            115            
Pis/Cofins embutido no valor bruto dos contratos de arrendamento 283            214            283            214            

A Companhia possui registrado em seu ativo valores referentes a depósitos judiciais.

A Companhia tem por prática contratar advogados externos para defesa das autuações fiscais, cuja remuneração está
vinculada à um percentual a ser aplicado sobre o valor do êxito no desfecho judiciais desses processos. Estes
percentuais podem variar de acordo com os fatores qualitativos e quantitativos de cada processo, sendo que em 30 de
junho de 2020 o valor estimado, caso todos os processos fossem finalizados com êxito, é de aproximadamente R$16
(R$19 em 31 de dezembro de 2019). 

Garantias

Controladora Consolidado

A Companhia concedeu garantias aos processos judiciais de natureza cível, trabalhista e tributária, abaixo descrita:

De acordo com a legislação fiscal atual, impostos municipais, federais, estaduais e contribuições previdenciárias estão
sujeitas a fiscalizações em períodos que variam entre 5 e 30 anos.

Depósitos judiciais

A Companhia está contestando o pagamento de certos impostos, contribuições e obrigações trabalhistas e efetuou
depósitos judiciais, de montantes equivalentes as decisões legais finais, e depósitos em caução relacionados com as
provisões para processos judiciais.

Os contratos de arrendamento mercantil totalizaram na controladora R$2.386 em 30 de junho de 2020 (R$1.885 em 31
de dezembro de 2019) e no consolidado R$5.530 em 30 de junho de 2020 (R$3.751 em 31 de dezembro de 2019). Os
pagamentos futuros mínimos a título de arrendamento, nos termos dos arrendamentos mercantis, juntamente com o
valor justo dos pagamentos mínimos de arrendamento, são os seguintes:

Operações de arrendamento mercantil

As informações detalhadas de obrigações de arrendamento mercantil foram apresentadas nas demonstrações
financeiras anuais de 2019, na nota nº22.

Obrigações de arrendamento mercantil

Pagamentos futuros mínimos e direito potencial do PIS e da COFINS

Com a sistemática da não-cumulatividade para fins de apuração de PIS e COFINS, a Companhia passou a requerer o
direito de excluir o valor do ICMS das bases de cálculo dessas duas contribuições. Em 15 de março de 2017, com sede
em repercussão geral, o STF determinou que o ICMS deve ser excluído das bases de cálculo do PIS e da Cofins, em
linha com a tese pleiteada pela Companhia.

Desde a decisão do STF em 15 de março de 2017, os andamentos processuais estiveram dentro do antecipado por
nossos assessores legais sem qualquer alteração no julgamento da administração, todavia sem que houvesse a decisão
final sobre o recurso interposto pela procuradoria. A Companhia e seus assessores estimam que a decisão sobre este
recurso não limitará o direito da ação judicial proposta pela Companhia, no entanto, os elementos do processo ainda
estão pendentes de decisão e não permitem o reconhecimento do ativo relativo aos créditos a serem levantados desde o
ingresso da ação em 2003. A Companhia ainda estima o valor potencial dos créditos no valor de R$117.

Consolidado

Fiscalizações

Controladora e Consolidado

O custo das garantias é aproximadamente 0,30% do valor das causas e é registrado para despesa pela fluência do
prazo.

Controladora

A controlada Éxito e suas subsidiárias possuem um montante de R$83 de processos com probabilidade de perdas
possíveis em 30 de junho de 2020 (R$72 em 31 de dezembro de 2019), em sua maioria relacionados a temas tributários.
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21.3

Controla-
dora

Consoli-
dado

Em 31 de dezembro de 2019 1.885         3.751         
Captação - Arrendamento 441            497            
Remensuração 99              572            
Provisão de juros 104            199            
Amortizações (147)           (363)           
Baixa por Antecipação do encerramento do contrato (4)               (97)             
Transferência para controladora 8                8                
Ajuste de conversão para moeda de apresentação -             402            

Em 30 de junho de 2020 2.386         4.969         

Passivo Circulante 135            425            
Passivo Não circulante 2.251         4.544         

Controla-
dora

Consoli-
dado

Em 31 de dezembro de 2018 1.180         1.180         
Captação - Arrendamento 69              69              
Remensuração 38              38              
Provisão de juros 70              70              
Variação cambial e monetaria 1                1                
Amortizações (107)           (107)           
Aquisição de Sociedade 18              18              

Em 30 de junho de 2019 1.269         1.269         

Passivo Circulante 93              93              
Passivo Não circulante 1.176         1.176         

21.4

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Despesas (receitas) do período:
Variáveis (0,5% e 1,6% das vendas) 8                7                8                7                
Subarrendamentos (*) 8                9                8                9                

(*) Refere-se, principalmente, a receita dos contratos de aluguéis a receber das galerias comerciais.

22

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Compromisso de venda futura 90              -             90              -             
Back Lights 68              132            68              132            
Checkstand 6                10              6                10              
Cartão presente 2                2                74              95              
Receita com operadoras de cartão de crédito 7                15              7                15              
Outros 16              19              43              27              
Total 189            178            288            279            

Caso a Companhia tivesse adotado a metodologia de cálculo projetando a inflação embutida na taxa incremental nominal
e trazendo ao valor presente pela taxa incremental nominal, o percentual médio de inflação a projetar por ano seria de
aproximadamente 5,1%. O prazo médio dos contratos considerados é de 14,7 anos. Para as subsidiárias internacionais a
taxa incremental nominal média é de 7,5%, com 3,5% de inflação embutida. O prazo médio dos contratos considerados é
de 9,2 anos.

A despesa de juros dos passivos de arrendamento está apresentada na nota nº28. A taxa de juros incremental da
Companhia e suas subsidiárias na data da assinatura dos contratos foi 10,16% no período findo em 30 de junho de 2020
(13,14% em 30 de junho de 2019).

Controladora Consolidado

As informações detalhadas de receitas antecipadas foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019,
na nota nº23.

Controladora Consolidado

Receitas antecipadas

Despesa de arrendamento de alugueis variáveis, ativos de baixo valor e de curto prazo 

Movimentação obrigações de arrendamento mercantil
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23

23.1

 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 414            543            474            543            
IRPJ e CSLL (141)           (185)           (161)           (185)           

Ajustes para refletir a alíquota efetiva
Multas fiscais -             1                (1)               1                

Resultado de equivalência patrimonial (3)               -             (13)             -             

Benefícios fiscais 10              9                23              9                

Outras diferenças permanentes (5)               -             27              -             
Imposto de renda efetivo (139)           (175)           (125)           (175)           

Imposto de renda e contribuição social do período
Corrente (261)           (215)           (310)           (215)           

Diferido 122            40              185            40              
Despesas de imposto de renda e contribuição social (139)           (175)           (125)           (175)           

Taxa efetiva 33,6% 32,2% 26,4% 32,2%

23.2

Ativo Passivo Líquido Ativo Passivo Líquido
Impostos de renda e contribuição social diferidos
Provisão para demandas judiciais 89              -             89              63              -             63              
Variação cambial 27              -             27              31              -             31              
Amortização fiscal de ágio -             (308)           (308)           -             (301)           (301)           
Ajuste a marcação de mercado -             (3)               (3)               -             (3)               (3)               
Imobilizado, intangível e propriedades para investimento 11              -             11              -             (3)               (3)               
Ganhos não realizados com créditos tributários -             (151)           (151)           -             (212)           (212)           
Hedge Fluxo de Caixa -             (69)             (69)             -             (76)             (76)             
Arrendamento mercantil líquido do direito de uso 114            -             114            84              -             84              
Outros 17              -             17              32              (11)             21              

258            (531)           (273)           210            (606)           (396)           

(258)           258            -             (210)           210            -             

-             (273)           (273)           -             (396)           (396)           

Passivo não circulante (273)           (396)           

Ativo Passivo Líquido Ativo Passivo Líquido
Impostos de renda e contribuição social diferidos
Prejuízos fiscais 345            -             345            253            -             253            
Provisão para demandas judiciais 141            -             141            106            -             106            
Variação cambial 27              -             27              31              -             31              
Amortização fiscal de ágio -             (520)           (520)           -             (480)           (480)           
Ajuste a marcação de mercado -             (3)               (3)               -             (3)               (3)               
Imobilizado, intangível e propriedades para investimento -             (1.471)        (1.471)        -             (1.217)        (1.217)        
Ganhos não realizados com créditos tributários 97              (151)           (54)             -             (130)           (130)           
Hedge Fluxo de Caixa -             (72)             (72)             -             (78)             (78)             
Arrendamento mercantil líquido do direito de uso 157            -             157            105            -             105            
Imposto presumido sobre o patrimônio - Éxito 232            -             232            192            -             192            
Outros 45              -             45              30              -             30              

1.044         (2.217)        (1.173)        717            (1.908)        (1.191)        

(1.044)        1.044         -             (717)           717            -             

-             (1.173)        (1.173)        -             (1.191)        (1.191)        

Passivo não circulante 0,00 (1.173)        0,00 0,00 (1.191)        

Controladora

Compensação

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (passivos) 
líquidos

Composição de imposto de renda e contribuição social diferidos

Consolidado

30/06/2020 31/12/2019

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (passivos) 
brutos

Os principais componentes do imposto de renda e contribuição social diferidos nos balanços patrimoniais são os
seguintes:

As informações detalhadas de imposto de renda e contribuição social foram apresentadas nas demonstrações
financeiras anuais de 2019, na nota nº24.

Imposto de renda e contribuição social

Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social

Consolidado

Controladora

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (passivos) 
líquidos

30/06/2020 31/12/2019

Compensação

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (passivos) 
brutos

PÁGINA: 56 de 62

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Versão : 1



Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)

Controlado-
ra

Consolida-
do

57              331            

201            339            

-             35              

-             35              

-             35              

-             269            

258            1.044         

23.3

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
No início do período (396)           (265)           (1.191)        (265)           
Benefícios (despesas) no período 123            40              185            40              
Ajuste de conversão para moeda de apresentação -             -             (165)           -             
Outros -             -             (2)               -             

No final do período (273)           (225)           (1.173)        (225)           

24

24.1

25

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Receita operacional bruta
Mercadorias 17.615       14.127       28.710       14.127       
Prestação de serviços e outros 44              38              563            38              

17.659       14.165       29.273       14.165       

(-) Deduções da Receita
Devoluções e cancelamento de vendas (30)             (27)             (73)             (27)             
Impostos (1.549)        (1.190)        (2.789)        (1.190)        

(1.579)        (1.217)        (2.862)        (1.217)        

Receita operacional líquida 16.080       12.948       26.411       12.948       

26

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Custo com estoques (13.300)      (10.690)      (20.699)      (10.690)      
Despesas com pessoal (972)           (797)           (1.971)        (797)           
Serviços de terceiros (113)           (95)             (287)           (95)             
Despesas comerciais (213)           (175)           (507)           (175)           
Despesas funcionais (283)           (265)           (729)           (265)           
Outras despesas (109)           (85)             (431)           (85)             

(14.990)      (12.107)      (24.624)      (12.107)      

Custo das mercadorias vendidas (13.525)      (10.860)      (21.328)      (10.860)      
Despesas com vendas (1.267)        (1.067)        (2.657)        (1.067)        
Despesas gerais e administrativas (198)           (180)           (639)           (180)           

(14.990)      (12.107)      (24.624)      (12.107)      

Controladora Consolidado

Capital social e direitos das ações

O Capital Social da Companhia em 30 de junho de 2020 é de R$4.478 (R$4.421 em 31 de dezembro de 2019),
representado por 3.228 mil ações ordinárias (3.141 mil em 31 de dezembro de 2018), todas nominativas e sem valor
nominal.

Despesas por natureza

As informações detalhadas de receita de venda de bens e/ou serviços foram apresentadas nas demonstrações
financeiras anuais de 2019, na nota nº26.

Controladora Consolidado

Controladora Consolidado

As informações detalhadas de despesas por natureza foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de
2019, na nota nº27.

Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de março de 2020 foi aprovado: (i) a integralização de capital por
meio de 3 imóveis no valor de R$57, mediante a emissão de 87 milhões de novas ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal.

Receita de venda de bens e/ou serviços

A Companhia estima recuperar esses créditos como segue:

Ano

De 3 a 4 anos

De 4 a 5 anos

Após 5 anos

Em 1 ano

De 1 a 2 anos

De 2 a 3 anos

Patrimônio líquido
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27

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Resultado com ativo imobilizado (*) (23)             (4)               (30)             (4)               
Reversão (Provisão) para demandas judiciais (2)               (9)               (12)             (9)               
Gastos com integração e reestruturação (**) (51)             -             (86)             -             
Gastos com prevenção - Covid-19 (***) (66)             -             (116)           -             
Total (142)           (13)             (244)           (13)             

28

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019

Despesas financeiras
Custo da dívida (235)           (22)             (248)           (22)             

Custo e desconto de recebíveis (22)             (23)             (22)             (23)             

Atualizações monetárias passivas (7)               (2)               (105)           (2)               

Juros sobre passivo de arrendamento (100)           (66)             (202)           (66)             

Outras despesas financeiras (51)             (5)               (94)             (5)               
Total de Despesas financeiras (415)           (118)           (671)           (118)           

Receitas financeiras
Rentabilidade de caixa e equivalentes de caixa 18              2                78              2                

Atualizações monetárias ativas 108            18              144            18              

Outras receitas financeiras 3                1                5                1                
Total de Receitas financeiras 129            21              227            21              
Total (286)           (97)             (444)           (97)             
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30/06/2020 30/06/2019

Número básico e diluído:

Lucro básico alocado e não distribuído 275            368            

Lucro líquido alcoado disponível a acionistas ordinários 275            368            

Denominador básico e diluído (milhões de ações)

Média ponderada da quantidade de ações 3.141         2.144         

Lucro básico e diluído por milhões de ações (R$) 0,08755     0,17164     

30

• Provisionamento de novas demandas judiciais na nota nº20; e

• Aumento de capital na Companhia com imobilizado na nota nº15;

• Reconhecimento de créditos tributários de ICMS, conforme nota nº10;

Resultado financeiro líquido

(**) valores relacionados a gastos de reestruturação nas operações brasileiras e gastos no processo de aquisição do
Grupo Éxito.
(***) As despesas incorridas como consequência da pandemia referem-se a compra de itens de proteção individual e de
adequação das lojas, despesas com hora extra, gastos com comunicação interna e externa, gastos incrementais com
transporte e com serviço de limpeza e higienização, vide nota nº1.2.

Outras despesas operacionais, líquidas

• Provisionamento do imposto de renda diferido na nota nº23.

A Companhia teve transações que não representaram desembolso de caixa e portanto não foram apresentadas nas
Demonstrações do Fluxo de Caixa, conforme abaixo:

As informações detalhadas de outras despesas operacionais, líquidas foram apresentadas nas demonstrações
financeiras anuais de 2019, na nota nº28.

Controladora Consolidado

Controladora Consolidado

As informações detalhadas de resultado financeiro, líquido foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de
2019, na nota nº29.

Transações não caixa

• Compras de imobilizado que ainda não foram pagos na nota nº15.4;

(*) O resultado de imobilizado foi impactado principalmente pelas operações de Sale and Leaseback no montante de
R$24, vide nota nº1.4.

Lucro por ação

As informações de lucro por ação foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota nº30.

O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores da ação ordinária, em circulação
utilizadas para calcular o lucro básico e diluído por ação em cada período apresentado:
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Notas Explicativas
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2020
(Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
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30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Sale lease back              106                -                106                -   

Empreendimentos imobiliários Éxito                -                  -                  32                52 
             106                -                138                52 

32

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Receita líquida de vendas 16.080       12.948       10.331                      -   26.411       12.948       
Lucro bruto 2.555         2.088         2.528                        -   5.083         2.088         
Depreciação e amortização (238)           (188)           (346)                          -   (584)           (188)           
Equivalência patrimonial (10)             -             (31)                            -   (41)             -             
Lucro operacional 700            640            218                           -   918            640            
Resultado financeiro líquido (286)           (97)             (158)                          -   (444)           (97)             
Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL 414            543            60                             -   474            543            
IR e CSLL (139)           (175)           14                             -   (125)           (175)           
Lucro líquido do período 275            368            74                             -   349            368            

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Ativo circulante 6.048         5.722         6.558                  6.560 12.606       12.282       
Ativo não circulante 18.548       17.818       8.651                  5.805 27.199       23.623       
Passivo circulante 5.262         6.721         8.227                  7.209 13.489       13.930       
Passivo não circulante 10.246       9.721         3.882                  2.553 14.128       12.274       
Patrimônio líquido/ Minoritários 9.088         7.098         3.100                  2.603 12.188       9.701         

30/06/2020 30/06/2019
Assaí        16.080        12.948 
Grupo Éxito        10.331 -         
Total de Vendas líquidas 26.411       12.948       

33

33.1

Controladora Consolidado

Ativos mantidos para venda

Julgamentos STF – INSS e IPI

Em 21 de agosto de 2020 houve julgamento no Supremo Tribunal Federal – STF concluindo que é constitucional a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno. Da mesma forma, em 28 de agosto de 2020, o STF, em repercussão geral,
reconheceu ser constitucional a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias. A
Companhia vem acompanhando o desenvolvendo destes temas, e juntamente com seus assessores legais, concluiu que
os elementos até o momento não requerem que seja feita provisão. 

Atacado de 
autosserviços Grupo Éxito Total

Informações gerais da Companhia

A Companhia e sua controlada atuam principalmente com atacado de autosserviço no Brasil e varejo de alimentos,
eletrodomésticos e outros produtos, respectivamente. A receita líquida total é composta da seguinte forma:

A Administração considera os seguintes segmentos:

Informações sobre os segmentos

• Atacado de autosserviços - inclui a bandeira “ASSAÍ”.

• Grupo Éxito – inclui a companhia Éxito (Colômbía) e suas controladas Libertad (Argentina) e Disco (Uruguai). O Éxito
também opera as marcas Surtimax, Super Inter, e Carulla, consequência da aquisição do Éxito em Novembro de 2019
(nota explicativa nº13).

Eventos subsequentes

A Companhia celebrou um contrato de sale leaseback , conforme detalhado na nota nº1.4.

As informações sobre os segmentos foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota nº33.

As informações dos segmentos da Companhia em 30 de junho de 2020 e 2019 estão incluídas no quadro a seguir:

(*) Inclui vendas na Colômbia de R$7.883, na Argentina de R$641 e no Uruguai de R$1.807.
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As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes 
ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão 
executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as 
informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de 
nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias 
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

São Paulo, 6 de outubro de 2020

Demonstrações do valor adicionado

Outros assuntos

ERNST & YOUNG

Contador CRC-1SP161745/O-3

Antonio Humberto Barros dos Santos

Auditores Independentes S.S.

CRC-2SP034519/O-6

Sendas Distribuidora S.A.

São Paulo - SP

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis 
intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e 
apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Introdução

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 
2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information 
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na 
realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de 
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de 
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que 
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não 
expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas

Alcance da revisão

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Sendas Distribuidora S.A. (Companhia), contidas 
no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço 
patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três 
e seis meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo 
naquela data, incluindo as notas explicativas.

A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com a 
NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é 
a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
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Diretor Presidente

Daniela Sabbag Papa

Diretora de Relações com Investidores

Belmiro Figueiredo Gomes

Os diretores da Sendas Distribuidora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.057.223/0001-7, com sede na Avenida Ayrton Senna, nº 
6.000, Lote 2, Pal 48959, Anexo A, Jacarepaguá, CEP 22775-005, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 
(“Companhia”), abaixo designados, declaram que (i) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos 
auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho 
de 2020; e (ii) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao período de seis meses 
findo em 30 de junho de 2020.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2020

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
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Diretor Presidente

Daniela Sabbag Papa

Diretora de Relações com Investidores

Belmiro Figueiredo Gomes

Os diretores da Sendas Distribuidora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.057.223/0001-7, com sede na Avenida Ayrton Senna, nº 
6.000, Lote 2, Pal 48959, Anexo A, Jacarepaguá, CEP 22775-005, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 
(“Companhia”), abaixo designados, declaram que (i) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos 
auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho 
de 2020; e (ii) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao período de seis meses 
findo em 30 de junho de 2020.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2020

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor 
Independente
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