
Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital 1

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo 2

Balanço Patrimonial Passivo 3

Demonstração do Resultado 4

Demonstração do Resultado Abrangente 5

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) 6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 8

Acumulado do Exercício Anterior - 01/01/2019 à 30/06/2019 9

Demonstração de Valor Adicionado 10

DFs Consolidadas

Balanço Patrimonial Ativo 11

Balanço Patrimonial Passivo 12

Demonstração do Resultado 13

Demonstração do Resultado Abrangente 14

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) 15

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 17

DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 18

Demonstração de Valor Adicionado 19

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 20

Notas Explicativas 44

Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 100

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial  - Sem Ressalva 102

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 104

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 105

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 1



Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações
(Mil)

Trimestre Atual
30/06/2020

Do Capital Integralizado

Ordinárias 268.049

Preferenciais 0

Total 268.049

Em Tesouraria

Ordinárias 239

Preferenciais 0

Total 239
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/04/2020 à 30/06/2020

Exercício Anterior
01/01/2019 à 31/12/2019

1 Ativo Total 32.578.000 29.660.000

1.01 Ativo Circulante 8.410.000 7.491.000

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.056.000 2.863.000

1.01.03 Contas a Receber 454.000 424.000

1.01.03.01 Clientes 328.000 256.000

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 126.000 168.000

1.01.04 Estoques 3.406.000 3.358.000

1.01.06 Tributos a Recuperar 514.000 516.000

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 980.000 330.000

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 448.000 171.000

1.01.08.03 Outros 532.000 159.000

1.01.08.03.01 Instrumento Financeiro Derivativos 334.000 45.000

1.01.08.03.02 Outros Ativos Circulantes 198.000 114.000

1.02 Ativo Não Circulante 24.168.000 22.169.000

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 3.710.000 3.158.000

1.02.01.04 Contas a Receber 495.000 157.000

1.02.01.04.01 Clientes 15.000 1.000

1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber 480.000 156.000

1.02.01.07 Tributos Diferidos 280.000 285.000

1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 544.000 248.000

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 2.391.000 2.468.000

1.02.01.10.04 Tributos a Recuperar 1.707.000 1.735.000

1.02.01.10.05 Depósitos Judiciais 592.000 639.000

1.02.01.10.06 Instrumentos Financeiros Derivativos 2.000 2.000

1.02.01.10.07 Outros ativos não circulantes 90.000 92.000

1.02.02 Investimentos 9.663.000 7.750.000

1.02.02.01 Participações Societárias 9.663.000 7.750.000

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 9.663.000 7.750.000

1.02.03 Imobilizado 8.849.000 9.352.000

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 5.231.000 5.774.000

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 3.618.000 3.578.000

1.02.04 Intangível 1.946.000 1.909.000

1.02.04.01 Intangíveis 1.946.000 1.909.000

1.02.04.01.02 Intangíveis 1.362.000 1.296.000

1.02.04.01.03 Direito de Uso Intangível 584.000 613.000
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/04/2020 à 30/06/2020

Exercício Anterior
01/01/2019 à 31/12/2019

2 Passivo Total 32.578.000 29.660.000

2.01 Passivo Circulante 8.341.000 9.218.000

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 500.000 392.000

2.01.02 Fornecedores 4.220.000 5.022.000

2.01.03 Obrigações Fiscais 243.000 203.000

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 2.064.000 2.016.000

2.01.05 Outras Obrigações 1.314.000 1.585.000

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 205.000 234.000

2.01.05.02 Outros 1.109.000 1.351.000

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 1.000 156.000

2.01.05.02.07 Repasse a Terceiros 19.000 10.000

2.01.05.02.08 Financiamento por Compra de Ativos 49.000 127.000

2.01.05.02.09 Receitas a Apropriar 40.000 60.000

2.01.05.02.12 Outros passivos circulantes 482.000 465.000

2.01.05.02.17 Passivo de Arrendamento 518.000 533.000

2.02 Passivo Não Circulante 11.671.000 9.502.000

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 5.313.000 3.356.000

2.02.02 Outras Obrigações 5.406.000 5.182.000

2.02.02.02 Outros 5.406.000 5.182.000

2.02.02.02.03 Impostos Parcelados 339.000 376.000

2.02.02.02.07 Outros passivos não circulantes 29.000 33.000

2.02.02.02.08 Provisão para perdas de Investimentos em associadas 568.000 385.000

2.02.02.02.09 Passivo de Arrendamento 4.470.000 4.388.000

2.02.04 Provisões 932.000 940.000

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 20.000 24.000

2.03 Patrimônio Líquido 12.566.000 10.940.000

2.03.01 Capital Social Realizado 6.859.000 6.857.000

2.03.02 Reservas de Capital 465.000 447.000

2.03.02.04 Opções Outorgadas 458.000 440.000

2.03.02.07 Reserva de Capital 7.000 7.000

2.03.04 Reservas de Lucros 3.640.000 3.529.000

2.03.04.01 Reserva Legal 556.000 556.000

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 230.000 230.000

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 58.000 58.000

2.03.04.10 Reserva de Expansão 2.916.000 2.916.000

2.03.04.12 Transação com não Controladores 30.000 -81.000

2.03.04.14 Liquidação de Instrumento Patrimonial -150.000 -150.000

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 199.000 0

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 1.403.000 107.000
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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

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 7.023.000 13.526.000 6.389.000 12.625.000

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -5.196.000 -10.046.000 -4.698.000 -9.128.000

3.03 Resultado Bruto 1.827.000 3.480.000 1.691.000 3.497.000

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -1.291.000 -2.895.000 -1.442.000 -2.888.000

3.04.01 Despesas com Vendas -1.130.000 -2.209.000 -1.151.000 -2.290.000

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -190.000 -340.000 -180.000 -365.000

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -148.000 -567.000 -290.000 -569.000

3.04.05.01 Depreciação / Amortização -253.000 -507.000 -234.000 -463.000

3.04.05.03 Outras Despesas Operacionais 105.000 -60.000 -56.000 -106.000

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 177.000 221.000 179.000 336.000

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 536.000 585.000 249.000 609.000

3.06 Resultado Financeiro -225.000 -452.000 -263.000 -513.000

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 311.000 133.000 -14.000 96.000

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -37.000 17.000 53.000 108.000

3.08.01 Corrente 20.000 21.000 163.000 155.000

3.08.02 Diferido -57.000 -4.000 -110.000 -47.000

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 274.000 150.000 39.000 204.000

3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 60.000 54.000 379.000 340.000

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 60.000 54.000 379.000 340.000

3.11 Lucro/Prejuízo do Período 334.000 204.000 418.000 544.000

3.99.01.01 ON 1,24723 0,74311 1,56773 2,04031

3.99.02.01 ON 1,24488 0,74171 1,56553 2,03752
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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

4.01 Lucro Líquido do Período 334.000 204.000 418.000 544.000

4.02 Outros Resultados Abrangentes 921.000 1.293.000 11.000 4.000

4.02.02 Variação cambial de investimento no exterior 920.000 1.299.000 4.000 5.000

4.02.04 Valor justo de recebíveis 0 0 10.000 -7.000

4.02.05 Hedge de fluxo de Caixa -2.000 -6.000 0 0

4.02.06 IR sobre outros resultados abrangentes 1.000 0 -3.000 6.000

4.02.08 Outros Resultados Abrangentes 2.000 0 0 0

4.03 Resultado Abrangente do Período 1.255.000 1.497.000 429.000 548.000
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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

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -579.000 -1.249.000

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 642.000 656.000

6.01.01.01 Lucro líquido do período 204.000 544.000

6.01.01.02 Imposto de renda diferido (Nota 20) 4.000 -9.000

6.01.01.03 Perda (ganho) na alienação do imobilizado e intangível -218.000 68.000

6.01.01.04 Depreciação e amortização 569.000 521.000

6.01.01.05 Juros e variações monetárias 446.000 496.000

6.01.01.06 Ajuste a valor presente -1.000 0

6.01.01.07 Resultado de equivalência patrimonial (Nota 12) -221.000 -336.000

6.01.01.08 Provisão para demandas judiciais 36.000 -9.000

6.01.01.10 Pagamento baseado em ações 18.000 25.000

6.01.01.11 Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 
7.1)

19.000 11.000

6.01.01.13 Provisão para obsolescência e quebra (Nota 9.1) 4.000 -3.000

6.01.01.14 Outras despesas/receitas operacionais -158.000 39.000

6.01.01.15 Receita a apropriar -38.000 -11.000

6.01.01.16 Ganho na baixa de passivo de arrendamento -22.000 -71.000

6.01.01.18 Ganho na venda de subsidiárias 0 -609.000

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -1.221.000 -1.905.000

6.01.02.01 Contas a receber -107.000 -8.000

6.01.02.02 Estoques -52.000 240.000

6.01.02.03 Tributos a recuperar 30.000 -77.000

6.01.02.04 Outros ativos -54.000 -123.000

6.01.02.05 Partes relacionadas -376.000 -166.000

6.01.02.06 Depósitos judiciais 45.000 -42.000

6.01.02.07 Fornecedores -804.000 -1.875.000

6.01.02.08 Salários e encargos sociais 108.000 -36.000

6.01.02.09 Impostos e contr. sociais a recolher 0 -1.000

6.01.02.10 Pagamento de demandas judiciais -68.000 -39.000

6.01.02.11 Receita recebida a apropriar 26.000 10.000

6.01.02.12 Demais contas a pagar 20.000 157.000

6.01.02.13 Imposto de renda e contribuição social, pagos 0 -4.000

6.01.02.15 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio recebidos 11.000 59.000

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -156.000 2.043.000

6.02.02 Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 15.2) -398.000 -421.000

6.02.03 Aumento do ativo intangível (Nota 16.2) -44.000 -60.000

6.02.04 Venda de bens do imobilizado 286.000 13.000

6.02.08 Caixa recebido na venda de subsidiária 0 2.511.000

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 928.000 301.000

6.03.01 Aumento de capital 2.000 11.000

6.03.02 Captações e refinanciamento (Nota 17.2) 2.731.000 1.099.000

6.03.03 Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 17.2) -1.165.000 -147.000

6.03.05 Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio -156.000 -192.000

6.03.07 Aquisição de sociedades 0 -19.000

6.03.09 Pagamentos de passivo de arrendamento -484.000 -451.000

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 193.000 1.095.000
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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

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 2.863.000 2.935.000

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 3.056.000 4.030.000
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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

5.01 Saldos Iniciais 6.857.000 447.000 3.529.000 0 107.000 10.940.000

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 6.857.000 447.000 3.529.000 0 107.000 10.940.000

5.04 Transações de Capital com os Sócios 2.000 18.000 0 -2.000 0 18.000

5.04.01 Aumentos de Capital 2.000 0 0 0 0 2.000

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 15.000 0 0 0 15.000

5.04.08 Opções de Ações Outorgadas de subsidiárias 0 3.000 0 0 0 3.000

5.04.11 Outros 0 0 0 -2.000 0 -2.000

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 201.000 1.296.000 1.497.000

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 204.000 0 204.000

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 -3.000 1.296.000 1.293.000

5.05.02.04 Ajustes de Conversão do Período 0 0 0 -3.000 1.302.000 1.299.000

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

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 111.000 0 0 111.000

5.06.05 Transações com não controladores 0 0 111.000 0 0 111.000

5.07 Saldos Finais 6.859.000 465.000 3.640.000 199.000 1.403.000 12.566.000
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / Acumulado do Exercício Anterior - 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

5.01 Saldos Iniciais 6.825.000 413.000 3.062.000 0 -66.000 10.234.000

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 6.825.000 413.000 3.062.000 0 -66.000 10.234.000

5.04 Transações de Capital com os Sócios 11.000 25.000 -137.000 -42.000 18.000 -125.000

5.04.01 Aumentos de Capital 11.000 0 0 0 0 11.000

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 19.000 0 0 0 19.000

5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -137.000 -37.000 0 -174.000

5.04.08 Opções de Ações Outorgadas de subsidiárias 0 6.000 0 0 0 6.000

5.04.09 Desconsolidação Via Varejo 0 0 0 -5.000 18.000 13.000

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 544.000 4.000 548.000

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 544.000 0 544.000

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 4.000 4.000

5.05.02.04 Ajustes de Conversão do Período 0 0 0 0 5.000 5.000

5.05.02.07 Valor justo dos recebíveis 0 0 0 0 -7.000 -7.000

5.05.02.09 IR sobre outros resultados abrangentes 0 0 0 0 6.000 6.000

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 -5.000 0 0 -5.000

5.06.05 Transações com não controladores 0 0 -5.000 0 0 -5.000

5.07 Saldos Finais 6.836.000 438.000 2.920.000 502.000 -44.000 10.652.000
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Demonstração de 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

7.01 Receitas 15.179.000 14.264.000

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 14.813.000 13.690.000

7.01.02 Outras Receitas 368.000 572.000

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -2.000 2.000

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -11.495.000 -10.972.000

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -9.718.000 -9.463.000

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -1.777.000 -1.509.000

7.03 Valor Adicionado Bruto 3.684.000 3.292.000

7.04 Retenções -569.000 -521.000

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -569.000 -521.000

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 3.115.000 2.771.000

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 406.000 742.000

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 221.000 336.000

7.06.02 Receitas Financeiras 131.000 66.000

7.06.03 Outros 54.000 340.000

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 3.521.000 3.513.000

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 3.521.000 3.513.000

7.08.01 Pessoal 1.662.000 1.501.000

7.08.01.01 Remuneração Direta 964.000 966.000

7.08.01.02 Benefícios 326.000 290.000

7.08.01.03 F.G.T.S. 107.000 97.000

7.08.01.04 Outros 265.000 148.000

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 1.027.000 863.000

7.08.02.01 Federais 515.000 510.000

7.08.02.02 Estaduais 395.000 205.000

7.08.02.03 Municipais 117.000 148.000

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 628.000 605.000

7.08.03.01 Juros 596.000 591.000

7.08.03.02 Aluguéis 32.000 14.000

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 204.000 544.000

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 0 174.000

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 204.000 370.000
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/04/2020 à 30/06/2020

Exercício Anterior
01/01/2019 à 31/12/2019

1 Ativo Total 63.086.000 57.991.000

1.01 Ativo Circulante 21.155.000 19.892.000

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.736.000 7.954.000

1.01.03 Contas a Receber 1.109.000 1.108.000

1.01.03.01 Clientes 805.000 727.000

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 304.000 381.000

1.01.04 Estoques 9.138.000 8.625.000

1.01.06 Tributos a Recuperar 1.742.000 1.627.000

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 1.430.000 578.000

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 586.000 218.000

1.01.08.03 Outros 844.000 360.000

1.01.08.03.01 Instrumentos Financeiros Derivativos 446.000 73.000

1.01.08.03.02 Dividendos a receber 15.000 0

1.01.08.03.03 Outros Ativos Circulantes 383.000 287.000

1.02 Ativo Não Circulante 41.931.000 38.099.000

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 4.651.000 4.338.000

1.02.01.04 Contas a Receber 530.000 193.000

1.02.01.04.01 Clientes 16.000 1.000

1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber 514.000 192.000

1.02.01.07 Tributos Diferidos 362.000 354.000

1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 119.000 104.000

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 3.640.000 3.687.000

1.02.01.10.04 Tributos a Recuperar 2.717.000 2.702.000

1.02.01.10.05 Depósitos Judiciais 732.000 795.000

1.02.01.10.06 Instrumentos Financeiros Derivativos 14.000 13.000

1.02.01.10.07 Outros ativos não circulantes 177.000 177.000

1.02.02 Investimentos 4.272.000 3.612.000

1.02.02.01 Participações Societárias 848.000 749.000

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 3.424.000 2.863.000

1.02.03 Imobilizado 24.778.000 22.709.000

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 16.049.000 15.638.000

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 8.729.000 7.071.000

1.02.04 Intangível 8.230.000 7.440.000

1.02.04.01 Intangíveis 8.230.000 7.440.000

1.02.04.01.02 Intangíveis 7.426.000 6.604.000

1.02.04.01.03 Direito de Uso Intangível 804.000 836.000
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/04/2020 à 30/06/2020

Exercício Anterior
01/01/2019 à 31/12/2019

2 Passivo Total 63.086.000 57.991.000

2.01 Passivo Circulante 21.594.000 23.135.000

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 1.174.000 980.000

2.01.02 Fornecedores 12.211.000 14.887.000

2.01.03 Obrigações Fiscais 898.000 531.000

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 4.328.000 3.488.000

2.01.05 Outras Obrigações 2.983.000 3.249.000

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 200.000 215.000

2.01.05.02 Outros 2.783.000 3.034.000

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 11.000 168.000

2.01.05.02.07 Repasse a Terceiros 121.000 164.000

2.01.05.02.08 Financiamento por Compra de Ativos 101.000 231.000

2.01.05.02.09 Receitas a Apropriar 368.000 365.000

2.01.05.02.11 Aquisição de Sociedades 565.000 466.000

2.01.05.02.12 Outros passivos circulantes 674.000 703.000

2.01.05.02.17 Passivo de Arrendamento 943.000 937.000

2.02 Passivo Não Circulante 25.872.000 21.345.000

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 13.314.000 10.706.000

2.02.02 Outras Obrigações 10.556.000 8.560.000

2.02.02.02 Outros 10.556.000 8.560.000

2.02.02.02.03 Impostos Parcelados 340.000 376.000

2.02.02.02.07 Outros passivos não circulantes 73.000 68.000

2.02.02.02.08 Provisão para perdas de Investimentos em associadas 568.000 386.000

2.02.02.02.09 Passivo de Arrendamento 9.575.000 7.730.000

2.02.03 Tributos Diferidos 671.000 748.000

2.02.04 Provisões 1.310.000 1.305.000

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 1.310.000 1.305.000

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 21.000 26.000

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 15.620.000 13.511.000

2.03.01 Capital Social Realizado 6.859.000 6.857.000

2.03.02 Reservas de Capital 465.000 447.000

2.03.02.04 Opções Outorgadas 458.000 440.000

2.03.02.07 Reserva de Capital 7.000 7.000

2.03.04 Reservas de Lucros 3.640.000 3.529.000

2.03.04.01 Reserva Legal 556.000 556.000

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 230.000 230.000

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 58.000 58.000

2.03.04.10 Reserva para Expansão 2.916.000 2.916.000

2.03.04.12 Transações com não Contraladores 30.000 -81.000

2.03.04.14 Liquidação de Instrumento Patrimonial -150.000 -150.000

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 199.000 0

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 1.403.000 107.000

2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 3.054.000 2.571.000
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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

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 20.766.000 40.448.000 13.081.000 25.790.000

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -16.255.000 -31.781.000 -10.260.000 -20.172.000

3.03 Resultado Bruto 4.511.000 8.667.000 2.821.000 5.618.000

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -3.595.000 -7.437.000 -2.396.000 -4.740.000

3.04.01 Despesas com Vendas -2.526.000 -4.985.000 -1.728.000 -3.411.000

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -508.000 -1.009.000 -255.000 -524.000

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -591.000 -1.407.000 -404.000 -778.000

3.04.05.01 Depreciação / Amortização -556.000 -1.099.000 -331.000 -656.000

3.04.05.03 Outras Despesas Operacionais -35.000 -308.000 -73.000 -122.000

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 30.000 -36.000 -9.000 -27.000

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 916.000 1.230.000 425.000 878.000

3.06 Resultado Financeiro -473.000 -899.000 -299.000 -601.000

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 443.000 331.000 126.000 277.000

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -121.000 -112.000 -62.000 -77.000

3.08.01 Corrente -197.000 -290.000 31.000 -78.000

3.08.02 Diferido 76.000 178.000 -93.000 1.000

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 322.000 219.000 64.000 200.000

3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 60.000 54.000 322.000 376.000

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 60.000 54.000 322.000 376.000

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 382.000 273.000 386.000 576.000

3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 334.000 204.000 418.000 544.000

3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 48.000 69.000 -32.000 32.000

3.99.01.01 ON 1,24723 0,74311 1,56773 2,04031

3.99.02.01 ON 1,24488 0,74171 1,56553 2,03752
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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

4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 382.000 273.000 386.000 576.000

4.02 Outros Resultados Abrangentes 1.274.000 1.773.000 11.000 4.000

4.02.02 Variação cambial de investimento no exterior 1.271.000 1.778.000 4.000 5.000

4.02.04 Valor justo de recebíveis 0 0 10.000 -17.000

4.02.05 Hedge de fluxo de Caixa 0 -5.000 0 0

4.02.06 IR sobre outros resultados abrangentes 1.000 0 -3.000 16.000

4.02.08 Outros Resultados Abrangentes 2.000 0 0 0

4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 1.656.000 2.046.000 397.000 580.000

4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 1.255.000 1.497.000 429.000 548.000

4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 401.000 549.000 -32.000 32.000
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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

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -1.444.000 -3.948.000

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 1.471.000 1.901.000

6.01.01.01 Lucro líquido do período 273.000 576.000

6.01.01.02 Imposto de renda diferido (Nota 20) -178.000 62.000

6.01.01.03 Perda (ganho) na alienação do imobilizado e intangível -95.000 112.000

6.01.01.04 Depreciação e amortização 1.229.000 724.000

6.01.01.05 Juros e variações monetárias 862.000 892.000

6.01.01.06 Ajuste a valor presente -1.000 0

6.01.01.07 Resultado de equivalencia patrimonial (Nota 12) 36.000 11.000

6.01.01.08 Provisão para demandas judiciais 38.000 147.000

6.01.01.10 Pagamentos baseado em ações 18.000 29.000

6.01.01.11 Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 
7.1)

40.000 259.000

6.01.01.13 Provisão para obsolescência e quebra (Nota 9.1) -1.000 -11.000

6.01.01.14 Outras despesas/receitas operacionais -158.000 18.000

6.01.01.15 Receita a apropriar -478.000 -215.000

6.01.01.16 Ganho na baixa de passivo de arrendamento -114.000 -94.000

6.01.01.18 Ganho na venda de subsidiárias 0 -609.000

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -2.915.000 -5.849.000

6.01.02.01 Contas a receber -143.000 -63.000

6.01.02.02 Estoques -37.000 -24.000

6.01.02.03 Tributos a recuperar -61.000 -21.000

6.01.02.04 Outros Ativos 13.000 -301.000

6.01.02.05 Partes Relacionadas -26.000 -97.000

6.01.02.06 Depósitos judiciais 62.000 -20.000

6.01.02.07 Fornecedores -3.445.000 -4.775.000

6.01.02.08 Salários e encargos sociais 141.000 -169.000

6.01.02.09 Impostos e contr. sociais a recolher 308.000 98.000

6.01.02.10 Pagamento de demandas judiciais -84.000 -364.000

6.01.02.11 Receita recebida a apropriar 463.000 12.000

6.01.02.12 Demais contas a pagar -106.000 -44.000

6.01.02.13 Imposto de renda e contribuição social, pagos 0 -93.000

6.01.02.15 Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos 0 12.000

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -543.000 1.144.000

6.02.02 Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 15.2) -1.120.000 -1.000.000

6.02.03 Aumento do ativo intangível (Nota 16.2) -88.000 -197.000

6.02.04 Venda de bens do imobilizado 672.000 15.000

6.02.08 Caixa recebido na venda de subsidiária 0 2.326.000

6.02.09 Aquisição de propridade para investimento (Nota 14) -7.000 0

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 1.314.000 -571.000

6.03.01 Aumento de capital 2.000 11.000

6.03.02 Captações e refinanciamento (Nota 17.2) 5.390.000 3.246.000

6.03.03 Pagamentos de empréstimos e financiamentos -2.953.000 -2.672.000

6.03.05 Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio -280.000 -192.000

6.03.06 Recursos obtidos com oferta de ações e acionistas não 
controladores

3.000 0
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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

6.03.07 Aquisição de sociedades 0 -19.000

6.03.09 Pagamentos passivo de arrendamento -848.000 -945.000

6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 455.000 0

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -218.000 -3.375.000

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 7.954.000 8.080.000

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 7.736.000 4.705.000
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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

5.01 Saldos Iniciais 6.857.000 447.000 3.529.000 0 107.000 10.940.000 2.571.000 13.511.000

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 6.857.000 447.000 3.529.000 0 107.000 10.940.000 2.571.000 13.511.000

5.04 Transações de Capital com os Sócios 2.000 18.000 0 -2.000 0 18.000 -69.000 -51.000

5.04.01 Aumentos de Capital 2.000 0 0 0 0 2.000 0 2.000

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 15.000 0 0 0 15.000 0 15.000

5.04.06 Dividendos 0 0 0 0 0 0 -69.000 -69.000

5.04.08 Opções de Ações Outorgadas de 
subsidiárias

0 3.000 0 0 0 3.000 0 3.000

5.04.11 Outros 0 0 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 201.000 1.296.000 1.497.000 549.000 2.046.000

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 204.000 0 204.000 69.000 273.000

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 -3.000 1.296.000 1.293.000 480.000 1.773.000

5.05.02.04 Ajustes de Conversão do Período 0 0 0 -3.000 1.302.000 1.299.000 479.000 1.778.000

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

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 111.000 0 0 111.000 3.000 114.000

5.06.05 Transações com não controladores 0 0 111.000 0 0 111.000 3.000 114.000

5.07 Saldos Finais 6.859.000 465.000 3.640.000 199.000 1.403.000 12.566.000 3.054.000 15.620.000
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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

5.01 Saldos Iniciais 6.825.000 413.000 3.062.000 0 -66.000 10.234.000 2.925.000 13.159.000

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 6.825.000 413.000 3.062.000 0 -66.000 10.234.000 2.925.000 13.159.000

5.04 Transações de Capital com os Sócios 11.000 25.000 -137.000 -42.000 18.000 -125.000 -3.285.000 -3.410.000

5.04.01 Aumentos de Capital 11.000 0 0 0 0 11.000 0 11.000

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 19.000 0 0 0 19.000 0 19.000

5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -137.000 -37.000 0 -174.000 0 -174.000

5.04.08 Opções de Ações Outorgadas 
Reconhecidas - subsidiárias

0 6.000 0 0 0 6.000 4.000 10.000

5.04.09 Desconsolidação Via Varejo 0 0 0 -5.000 18.000 13.000 -3.289.000 -3.276.000

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 544.000 4.000 548.000 32.000 580.000

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 544.000 0 544.000 32.000 576.000

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 4.000 4.000 0 4.000

5.05.02.04 Ajustes de Conversão do Período 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000

5.05.02.07 Valor justo dos recebíveis 0 0 0 0 -7.000 -7.000 -10.000 -17.000

5.05.02.09 IR sobre outros resultados abrangentes 0 0 0 0 6.000 6.000 10.000 16.000

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 -5.000 0 0 -5.000 328.000 323.000

5.06.05 Transações com não controladores 0 0 -5.000 0 0 -5.000 328.000 323.000

5.07 Saldos Finais 6.836.000 438.000 2.920.000 502.000 -44.000 10.652.000 0 10.652.000
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Demonstração de 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

7.01 Receitas 45.192.000 28.626.000

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 44.557.000 28.046.000

7.01.02 Outras Receitas 647.000 578.000

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -12.000 2.000

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -36.427.000 -23.127.000

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -32.489.000 -20.386.000

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -3.938.000 -2.741.000

7.03 Valor Adicionado Bruto 8.765.000 5.499.000

7.04 Retenções -1.229.000 -724.000

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -1.229.000 -724.000

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 7.536.000 4.775.000

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 377.000 453.000

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial -36.000 -27.000

7.06.02 Receitas Financeiras 359.000 104.000

7.06.03 Outros 54.000 376.000

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 7.913.000 5.228.000

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 7.913.000 5.228.000

7.08.01 Pessoal 3.650.000 2.199.000

7.08.01.01 Remuneração Direta 2.484.000 1.437.000

7.08.01.02 Benefícios 651.000 464.000

7.08.01.03 F.G.T.S. 157.000 139.000

7.08.01.04 Outros 358.000 159.000

7.08.01.04.01 Participações 358.000 159.000

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 2.675.000 1.716.000

7.08.02.01 Federais 649.000 859.000

7.08.02.02 Estaduais 1.815.000 685.000

7.08.02.03 Municipais 211.000 172.000

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 1.315.000 737.000

7.08.03.01 Juros 1.271.000 722.000

7.08.03.02 Aluguéis 44.000 15.000

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 273.000 576.000

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 0 174.000

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 204.000 370.000

7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos 69.000 32.000
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Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

 
 

São Paulo, 29 de julho de 2020 - O GPA [B3: PCAR3; NYSE: CBD] anuncia os resultados do 2º trimestre de 2020. As comparações a seguir são relativas ao mesmo período de 2019, 

exceto onde indicado. Além disso, a partir de 2019, os resultados passam a incluir os efeitos do IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, que elimina a distinção 

entre arrendamentos operacionais e financeiros e exige o reconhecimento de um ativo e um passivo financeiro relativo aos aluguéis futuros descontados a valor presente para 

praticamente todos os contratos de arrendamento de nossas lojas.  

RESULTADO 2T20 
 

Os comentários a seguir referem-se aos números após a aplicação do IFRS 16, exceto onde indicado de outra forma. As operações do 

Grupo Éxito referentes ao 2T20 estão consideradas no resultado do GPA consolidado e as variações vs 2T19 (proforma) são apenas para 

efeito de comparação. 

Desempenho 
Operacional e 

Financeiro 

 Receita Bruta consolidada de R$ 22,9 bilhões no 2T20, +61,1% nas vendas totais e +19,3% na visão proforma
1
, com 

destaque para o forte crescimento das vendas totais do GPA no Brasil (+20,1%), crescimento superior ao desempenho do 
mercado no período. Tal fato se dá principalmente pela expansão bem-sucedida do Assaí (21 lojas abertas nos últimos 12 
meses) e otimização do portfólio de lojas do Multivarejo e aceleração expressiva do ecossistema digital. O Grupo Éxito 
seguiu com crescimento consistente, mesmo em meio a grandes restrições de circulação, principalmente na Colômbia. A 
estratégia multicanal, multiformato e multiregião mais uma vez se mostrou assertiva, com rápida adaptabilidade e forte 
aderência frente às demandas e novas condições de consumo, que inclusive se reflete na crescente evolução das vendas 
online. 
▪ GPA Alimentar Brasil

2
: R$ 17,1 bilhões, crescimento expressivo de 20,0% nas vendas totais, 12,8% nas ‘'mesmas 

lojas'’ e 14,8% na base ‘mesmas lojas’ excluindo postos e drogarias. 
✔ Assaí: R$ 9,0 bilhões (+R$ 1,9 bilhão vs ano anterior - incremento historicamente mais forte em um 

trimestre) alcançando 26,4% de crescimento total e 10,0% nas ‘mesmas lojas’. Destaque para expansão 
acelerada das novas lojas, assim como maiores vendas direcionadas para o consumidor individual - que 
mais que compensaram os desafios do segmento food service no Brasil.  

✔ Multivarejo: R$ 8,0 bilhões, robusto crescimento de 13,6% nas vendas totais e 15,8% nas ‘mesmas lojas’. 
Excluindo o efeito negativo observado nas operações de postos (-37,0%) e nas drogarias (-15,4%), as 
vendas ‘mesmas lojas’ cresceram 20,3%. Houve forte desempenho em todas as bandeiras e destaque para 
vendas online que foram 3,7 vezes maiores e já representam 5,6% das vendas alimentares do varejo e 
15,3% das vendas da bandeira Pão de Açúcar. 

▪ Grupo Éxito: R$ 5,8 bilhões, crescimento consistente de 17,0% na visão proforma e 6,0% nas ‘mesmas lojas’ em 
moeda constante, mesmo diante de um cenário desafiador na Colômbia. Destaque para crescimento dos formatos 
inovadores: Éxito Wow (+15,3%) e Carulla FreshMarket (+27,6%), que demonstram a assertividade da estratégia 
adotada pela Companhia. O Uruguai apresentou desempenho robusto nas ‘mesmas lojas’ em moeda constante 
(+13,1%), impulsionado por campanhas comerciais muito bem executadas. A plataforma online acelerou em todos os 
países onde o grupo atua e segue sendo uma alavanca de crescimento importante, representando 11,9%

3
 da receita 

total do Grupo.  
 
EBITDA Ajustado consolidado atingiu R$ 1,6 bilhão (+83,2% vs 2T19), +32,6% na visão proforma e margem de 7,6%, 
confirmando a tendência positiva tanto nas operações do Brasil quanto internacionais, em todos os formatos e canais. 
▪ GPA Alimentar Brasil

2
: R$ 1,2 bilhão, +29,7% vs 2T19 e margem de 7,5% (+0,7 p.p. vs 2T19). Houve expansão de 

0.3 p.p. na margem ajustada do Assaí, que totalizou 7,3% (mesmo com forte base comparativa de 7,0%) e robusta 
evolução do Multivarejo tanto na comparação anual (+1,1 p.p.) como sequencial (+0,5 p.p. vs 1T20 e +1,5 pp vs 4T19), 
apresentando margem ajustada de 7,7%. O forte patamar de vendas contribuiu com diluição significativa de SG&A nos 
dois formatos e consequentemente com a melhora da margem. 
▪ Grupo Éxito: R$ 424 milhões, +29,2% vs 2T19 e margem de 8,1% (+0,7 p.p. vs 2T19), representando forte 
contribuição para o resultado consolidado mesmo diante de desafios importantes relacionados a restrição de circulação 
de pessoas que acabou gerando maior pressão nos negócios complementares do Grupo (cartão de crédito Tuya, Puntos 
Colômbia, Malls).  

 
Lucro Líquido das operações continuadas atingiu R$ 274 milhões, +322,0% vs 2T19 e margem de 1,3%, refletindo a 
melhoria operacional de todos os formatos do grupo e a assertividade das estratégias implementadas desde o começo do 
ano. Houve importante retomada do Multivarejo e performance consistente e robusta do Assaí que, juntamente com a 
consolidação do forte resultado apresentado pelo Grupo Éxito, mais que compensou a maior depreciação e o maior custo 
da dívida. 
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Alavancagem 

▪ O trimestre foi marcado por forte geração de caixa operacional e conclusão de mais uma etapa importante do 
processo de monetização de ativos maduros e non-core, que contribuíram para a redução da dívida líquida vs o 1T20 
em R$ 1,5 bilhão, passando de R$ 10,8 bilhões para R$ 9,2 bilhões. Com isso, a Dívida líquida/EBITDA

4
 reduziu de 2,5x 

no 1T20 para 2,2x no 2T20. 
▪ A Companhia terminou o 2T20 com posição financeira robusta, tendo R$ 7,7 bilhões de caixa, equivalente a 

aproximadamente duas vezes a dívida de curto prazo (vs. 120% no 1T20 e 156% no 2T19). 
 

 

 

Capex 

 ▪ Os investimentos brutos do GPA consolidado somaram R$ 536 milhões, sendo que 2 lojas novas do Assaí foram 
abertas no 2T20 e outras 16 estão em processo de construção (13 orgânicas e 3 conversões), em linha com a 
estratégia da Companhia. Importante mencionar que nos últimos 12 meses, 21 lojas novas do Assaí foram abertas. 

▪ O plano de expansão e otimização já apresentado segue mantido, contudo, com o cenário de pandemia algumas 
alterações de prazos ou eventuais postergações podem ocorrer. Devemos encerrar o ano de 2020 com a abertura de 
19 lojas do Assaí, conversão de 38 lojas Extra Super em Mercado Extra e reforma de 8 lojas Pão de Açúcar para o 
modelo de última geração no Brasil. No Grupo Éxito, esperamos abrir, reformar e converter entre 5 e 7 lojas até o final 

do ano, com foco nos modelos inovadores: Éxito WOW, Carulla FreshMarket e Surtimayorista. 

 
1 Proforma: resultados proforma do Grupo Éxito no 2T19 incluídos no consolidado para fins de comparabilidade apenas. 

2 GPA Brasil: GPA Alimentar Brasil, não inclui resultado de “Outros” (Cheftime, Stix Fidelidade e James). 

3  Vendas online de Grupo Éxito incluem GMV de Marketplace. 

4 Ajustado pré-IFRS16, acumulado dos últimos 12 meses. 

RESULTADO 2T20 

GPA Consolidado: 
2T20  
 

 

(1) Outros: Inclui as operações de iniciativas mais recentes como James Delivery, Cheftime e Stix Fidelidade. 

(2) Variação proforma inclui os resultados do Grupo Éxito no 2T19 como se fizessem parte do grupo no passado e está apresentada apenas para efeitos de comparação.   

(3) Para refletir o efeito calendário, foi reduzido no GPA Alimentar 0,1 p.p. no 2T20 (sendo -0,1 p.p. no Assaí e 0,2 p.p. no Multivarejo), bem como 0 p.p. no Grupo Éxito.                                            
 (4) Inclui crescimentos em câmbio constante para operações internacionais. 
 (5) Exclui operação de postos de gasolina e drogarias. 

Significativo crescimento de vendas proforma (+19,3%), com destaque para: i) acelerada expansão da bandeira 

Assaí (+26,4%), que abriu 3 lojas em 2020 mesmo diante de um cenário de incertezas relacionado a pandemia e ii) 

forte crescimento das operações de varejo contidas no Multivarejo (+13,6%). Houve retomada importante do 

Hipermercado (+19,3%) e crescimento de 3,7x das vendas online - que seguem sendo uma importante plataforma 

de crescimento para o grupo e já representam 5,6% das vendas alimentares. 

As operações internacionais, demonstradas no Grupo Éxito, seguem crescendo de maneira consistente na visão 

proforma (+17,0%) e ‘mesmas lojas’ em câmbio constante (+6,0%). A operação da Colômbia, que representa 76% 
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das vendas totais do Grupo Éxito, cresceu 3,4% nas ‘mesmas lojas’ no 2T20, mesmo diante de um cenário de forte 

restrição de circulação de pessoas durante o período de pandemia. O crescimento de vendas alimentares segue 

sendo um destaque, especialmente nos formatos inovadores e no canal online (que já representa 14,7%6 das 

vendas na Colômbia e 11,9%6 das vendas totais). O Uruguai, segundo maior mercado, continuou demonstrando 

elevado patamar de crescimento (+25,6% vendas totais e +13,1% ‘mesmas lojas’), impulsionado por campanhas 

promocionais muito bem-sucedidas e forte expansão da omnicanalidade. 

(6) Vendas online do Grupo Éxito incluem GMV de marketplace.
 

 

(1) Resultado do GPA Brasil não inclui outros (Stix fidelidade, James Delivery e Cheftime); (2) Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização; (3) Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas 

Operacionais;  OBS:  Créditos tributários não foram materialmente diferentes dos trimestres anteriores. 

“O resultado que apresentamos no segundo trimestre reflete a assertividade da nossa estratégia multicanal, multiformato e 

multiregião e do nosso ecossistema digital. Superamos importantes desafios operacionais relacionados ao novo cenário 

econômico e de consumo, apresentando um desempenho de vendas forte e positivo em todos os formatos de varejo em que 

atuamos. Além do crescimento importante do alimentar e forte retomada do não-alimentos, registramos uma expansão 

acelerada do e-commerce alimentar, que se mostrou extremamente rentável e segue sendo uma grande plataforma de 

crescimento, tanto no Brasil como nas operações internacionais. O forte patamar de vendas promoveu uma diluição significativa 

das despesas fixas, que nos permitiu atingir resultados operacionais significativos, com crescimento de EBITDA em todos os 

negócios e margens extremamente saudáveis.  

O Assaí se mostrou extremamente resiliente, conquistou novos clientes individuais e mais do que compensou os desafios do 

segmento de food service no período. O Multivarejo demonstrou ter um portfólio muito aderente às necessidades dos 

consumidores e aos novos modelos de consumo, com recuperação relevante do hipermercado, e garantindo a manutenção do e-

commerce na liderança no segmento no país. O Grupo Éxito apresentou crescimento com margens fortes, mesmo enfrentando 

uma grande restrição de circulação de pessoas na Colômbia, seu maior mercado, e contribuiu, assim, com o robusto resultado da 

Companhia. 

Concluímos o trimestre com R$ 274 milhões de lucro líquido das operações continuadas e com sólida posição financeira de R$ 7,7 

bilhões em caixa (aproximadamente duas vezes maior que a dívida de curto prazo), o que nos deixa confiantes de que estamos 

cada vez mais preparados para os enormes desafios que ainda estão por vir.”  
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Peter Estermann - Diretor Presidente do GPA 
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I. DESEMPENHO OPERACIONAL POR NEGÓCIO 

Assaí:  
2T20  

 

(1) Para refletir o efeito calendário, no 2T20 foi reduzido 0,1 p.p. no Assaí. 

Mais um trimestre com robusto crescimento de vendas totais (+26,4%), 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$ 9,0 bilhões no 2T20 (+26,4%), 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.  

 

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 totalizou R$ 1,3 bilhão, com margem bruta de 16,3%. 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 totalizaram R$ 747 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. 
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O EBITDA ajustado seguiu demonstrando sólido avanço, totalizando R$ 597 milhões no 2T20 (+29,6%), com 

expansão de margem de 0,3 p.p. vs o mesmo período do ano anterior, atingindo 7,3%. 

 

(1) Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. (2) Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais. 
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Multivarejo:  

2T20 

  
(1) Inclui vendas do Delivery e receitas provenientes do aluguel de galerias comerciais.     
(2) Para refletir o efeito calendário, no 2T20 foi reduzido 0,2 p.p. no Multivarejo. 

 
 

Expressivo crescimento de vendas ‘mesmas lojas’ excluindo postos e drogarias (+20,3%), com forte 

desempenho em todas as operações de varejo. O resultado apresentado foi impulsionado por: i) 

melhorias contínuas advindas da otimização do portfólio de lojas - que se mostra cada vez mais aderente 

às diferentes demandas dos consumidores e aos novos modelos de consumo; ii) forte recuperação do 

Hipermercado - com destaque para a nova proposta de valor do segmento não-alimentar e iii) 

crescimento robusto do e-commerce - plataforma de crescimento rentável e estratégica para a 

Companhia. 

Vendas brutas totais cresceram 13,6% no trimestre e ‘mesmas lojas’ excluindo postos e drogarias atingiram 
+20,3%, com performance forte em todos os formatos de varejo e crescimento importante de 11,6% das vendas 
alimentares totais (+13,3% nas alimentares ‘mesmas lojas’). Destaque para: i) recuperação significativa dos 
hipermercados, com impacto positivo da nova proposta de valor do não-alimentar (+42,7% vs 2T19 vendas totais e 
+51,5% ‘mesmas lojas’), ii) expansão acelerada das vendas alimentares online (+272%) e iii) crescimento expressivo 
das lojas reformadas. Todas as operações, salvo postos e drogarias, se beneficiaram da maior demanda relacionada 
ao cenário de pandemia, apresentando ganhos de market share em todos os meses do trimestre. Vale ainda 
mencionar que houve manutenção da dinâmica de menor frequência de clientes nas lojas com cestas mais 
completas durante o período analisado. 
 

Destaques por bandeira: 
 

● Extra Hiper: Robusto crescimento das vendas ‘mesmas lojas’ de 22,4%, impulsionado pela forte aderência 
do modelo frente a necessidade dos consumidores, que durante a pandemia passaram a consumir no 
modelo ‘one-stop-’shop’ (menor frequência nas lojas, contudo com cestas mais completas). O segmento não-
alimentar apresentou crescimento significativo, beneficiado pela sua nova proposta de valor (novos 
contratos com fornecedores, sortimento mais aderente às demandas do consumidor e estoques mais 
otimizados). Destaque para vendas de produtos relacionados ao trabalho em casa (cadeiras, mesas, itens de 
informática), presenteáveis durante a campanha de mães (celulares e outros eletrônicos) e itens 
relacionados ao maior convívio dentro dos lares (eletrodomésticos, brinquedos e jogos). 

● Pão de Açúcar: Forte crescimento ‘mesmas lojas’ de 15,1% no 2T20, impulsionado pela excelente 
performance das 46 lojas reformadas no conceito de última geração (+18,3% no período). As lojas 
reformadas já representam 41% das vendas totais da bandeira e pretendemos converter mais ~10 lojas nos 
próximos trimestres. O 2T20 também foi marcado por iniciativas comerciais bem-sucedidas e bem-
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executadas como, por exemplo, a campanha de vinhos que foi realizada em maio e que chegou a vender 230 
mil garrafas em um  
 
 
 
único dia, além das campanhas “Preço Off” e “Meu desconto” que já representam cerca de 30% das vendas 
das lojas. 

● Mercado Extra: Desempenho de vendas consistente, com forte expansão de 17,4% nas ‘mesmas lojas’. O 
crescimento do formato foi superior ao apresentado pelas lojas que ainda não foram convertidas - mesmo 
diante de forte base de crescimento apresentada no ano anterior. A proposta de formato de vizinhança 
mostrou-se assertiva e aderente a demanda de consumidores, que buscam lojas localizadas próximas às suas 
residências durante o período de isolamento social.  

● Compre Bem: Forte progresso nas vendas ‘mesmas lojas’, com crescimento expressivo de 53,1%, 
destacando-se as lojas convertidas ao longo de 2018 (que já apresentavam forte base de comparação) e 
convertidas em 2019. Além do ganho contínuo de novos clientes e de maiores volumes, a bandeira vem se 
desenvolvendo e em maio deste ano iniciou operação de e-commerce alimentar no interior de São Paulo, 
com entregas realizadas pelas suas lojas físicas.  

● Proximidade: Importante crescimento ‘mesmas lojas’ de 25,6%, mantendo o robusto patamar de duplo 
dígito já apresentado nos últimos trimestres, mesmo sendo impactado pelo novo padrão de consumo 
durante a pandemia. Os formatos Mini Extra e Minuto Pão de Açúcar apresentaram bom desempenho e as 
lojas de passagem apresentaram desafios relacionados à redução do fluxo de circulação de pessoas (-37,8%). 
Destaque para campanhas relacionadas aos produtos de marcas próprias e nos aplicativos “Pão de Açúcar 
Mais” e “Clube Extra”. O programa ‘Aliados’ continuou ampliando significativamente sua base e contribuiu 
positivamente com a performance do formato no trimestre. 

Marcas Exclusivas: O 2T20 contou com campanhas relevantes relacionadas às Marcas Exclusivas, que seguem sendo 
um dos pilares de crescimento da Companhia e já atingiram penetração de 19,1%1 na categoria alimentar do 
Multivarejo (+1,6 p.p. vs o 2T19 a partir do novo critério). 

O lucro bruto totalizou R$ 1,9 bilhão no 2T20, com margem de 25,7%. Este é o segundo trimestre sequencial de 
melhora significativa da margem bruta (+0,6 p.p. vs o 1T20 e +1,7 p.p. vs 4T19), sustentada tanto por atividades 
comerciais mais assertivas, como pela forte redução do nível de quebra (+0,9 p.p vs 4T19). 

A comparação do patamar de margem bruta apresentada no 2T20 vs o 2T19 reflete o impacto da menor receita 
advinda de galerias comerciais durante a pandemia e da maior participação de produtos não-alimentares nas vendas 
(46% das vendas do Hipermercado no 2T20 vs 36% no 2T19). Excluindo esses efeitos, a margem bruta alimentar 
apresentaria uma evolução de +1,1 p.p., beneficiada pela redução do promoshare alimentar. 

As despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram R$ 1,4 bilhão, crescendo apenas 2,0% vs o 2T19 e 
representando 18,8% das vendas líquidas (-1,7 p.p. vs o 2T19), resultado do rigoroso controle das despesas, sem que 
o nível de serviço oferecido fosse afetado. O forte crescimento de vendas contribuiu com diluição adicional do SG&A. 
No trimestre, as principais economias foram concentradas em marketing (menor necessidade de investimentos em 
propagandas e folhetagem), manutenção, utilidades, Telecom/TI e despesas administrativas. 
 
O EBITDA Ajustado cresceu 29,9% e totalizou R$ 563 milhões, com margem de 7,7% (1,1 p.p acima do 2T19 e 0,5 p.p. 
acima do 1T20), em função do robusto patamar de vendas, bem como da maior eficiência operacional e forte 
diluição de despesas no trimestre. 
 
Esse resultado demonstra a excelente capacidade de gestão e adaptação dos diferentes formatos em meio a um 
cenário de grandes incertezas, que exigiu mudanças rápidas e resultou em benefícios advindos da redução do 
convívio social e maior consumo nos lares, mas também em desafios importantes nas operações de postos, drogarias 
e galerias. 
 

                                                           
1
  A participação de marcas exclusivas leva em consideração mudança de perímetro, com a integração de todas categorias de produtos fabricados pela companhia diretamente nas 

lojas (padaria, açougue, pizzas, etc), seguindo padrão utilizado mundialmente. Com base no perímetro antigo, a penetração atingiu 14,5%, em aumento de 2,2 p.p vs o 2T19. 
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(1)

 
Multivarejo não inclui o resultado de outros (Stix fidelidade, Cheftime e James Delivery)s. (2)  Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. (3). Ajustado pelas Outras Despesas e 

Receitas Operacionais. 

 

Ecossistema Digital  

Pioneiro do e-commerce e dos programas de fidelidade no varejo alimentar, o Multivarejo veio estruturando 

consistentemente seus ativos físicos e digitais ao longo dos últimos anos. Tais ativos, juntamente com a cultura de 

time permitiram rápida adaptação às evoluções do consumo como, por exemplo, a personalização e 

desmaterialização completa das promoções através do aplicativo ou novas modalidades de e-commerce, viabilizando 

o rollout do e-commerce Express e do James Delivery em tempo recorde. Os mais de 20 milhões de clientes dos 

nossos programas de fidelidade fazem das nossas bases de dados, uma das mais evoluídas quanto ao conhecimento 

do consumidor no país. 

O cenário inesperado de pandemia acelerou ainda mais a evolução de comportamento e de consumo dos clientes, 

nos deixando ainda mais seguros da pertinência das decisões tomadas e permitindo que construíssemos bases 

sólidas e resiliente. 

O forte desempenho do e-commerce alimentar consolidou a posição de liderança do Multivarejo no segmento de 

vendas alimentares online no Brasil. Temos ativos únicos no mercado que juntamente com a excelência operacional 

do grupo estabelecem vantagens competitivas importantes e fazem com que o ecossistema digital se transforme em 

uma importante alavanca de crescimento. 

● O e-commerce alimentar demonstrou crescimento robusto, sendo que no primeiro semestre de 2020 

superou em 25% as vendas totais do ano 2019. No 2T20, houve aumento de 272% nas vendas quando 

comparado com o mesmo período do ano passado, impulsionado por: i) maior número de clientes; ii) 

ampliação da modalidade Express (que passou de 94 lojas no 2T19 para 291 lojas no 2T20); iii) inauguração 

de 2 novos Mini-Centros de distribuição e iv) aumento da presença do James para 323 lojas (vs 18 no 2T19). 

Atualmente, as vendas online representam 5,6% das vendas alimentares do Multivarejo e 15,3% das vendas 

do Pão de Açúcar. O e-commerce se mostrou rentável e neste trimestre apresentou margem EBITDA em 
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patamar acima da média do varejo alimentar graças às diversas iniciativas e melhorias operacionais que 

resultaram em maior produtividade e maior escalabilidade do negócio. 

 

 

 

● Os Aplicativos de Fidelidade alcançaram mais de 13 milhões de downloads ativos, 42% acima do mesmo 

período do ano passado - representando cerca de 30% das vendas do Multivarejo e 40% das vendas 

realizadas online. Sendo assim, as compras dos clientes fidelizados já representam 71% do total de vendas do 

Multivarejo, atingindo 90% das vendas da bandeira Pão de Açúcar e 62% da bandeira Extra. 

● O James Delivery apresentou forte avanço de vendas de 1.200% no GMV, 962% no número de pedidos e 

21% no ticket médio em relação ao 2T19. Na vertical Varejo, o aumento foi ainda mais acelerado, chegando a 

mais de 3.000% no GMV, 1.800% no número de pedidos, 66% no ticket médio, além de um gasto médio por 

cliente 166% maior. Esse crescimento é sustentado por uma aderência cada vez maior do cliente a 

plataforma e reforçado por iniciativas estruturantes como o lançamento exitoso da nova plataforma de 

assinatura “James Prime”. Observa-se, também, maior maturação e penetração das cidades já atendidas, 

bem como o início da atuação em novas praças, expandindo a operação de 50 lojas pré-Covid para 323 lojas, 

em mais de 20 cidades. 

● A foodtech Cheftime apresentou um crescimento de +856% vs o 2T19, com destaque para a aceleração da 

presença em loja através do maior número de itens da Central de produção e do início da incorporação de 

itens produzidos em loja (rotisserie e café). O período foi marcado pelo lançamento do “Restaurante 

Cheftime”, delivery de refeições prontas e produzidas a partir das lojas do Pão de Açúcar, unindo a expertise 

alimentar da Cheftime com o modelo de dark kitchens e o aplicativo de entregas James. O Restaurante 

Cheftime já pode ser encontrado em São Paulo e no Rio de Janeiro e tem apresentando crescimento de 

+19% por semana. Por fim, a maior procura por conveniência durante a pandemia também contribuiu com 

forte evolução da venda digital, que mais que dobrou de tamanho. 

 

Três novos mini-centros de distribuição exclusivos devem ser abertos nos próximos meses, reforçando nossa 

presença em praças estratégicas e permitindo a expansão do grupo para regiões não exploradas anteriormente. 

Devemos ampliar nosso sortimento não-alimentar e lançar um Marketplace robusto ainda durante o segundo 

semestre de 2020 e seguimos investindo em tecnologias que promovam melhor experiência para o cliente e 

aumentem a produtividade e a rentabilidade. Dessa forma, esperamos que o canal online atinja R$ 1 bilhão2 em 

vendas em 2020 (quase 3 vezes a mais que 2019), impulsionado pelo aumento de sua capacidade operacional. 

  

                                                           
2
 Trata-se de mera estimativa e não deve ser entendido ou tratado como guidance. 
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Grupo Éxito: 

2T20 

O GPA 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 no GPA Consolidado apenas no 2T20, sendo que os crescimentos e 

variações vs o 2T19 estão apresentados apenas para efeito de comparação. 

 

 (1) Para refletir o efeito calendário, no 2T20 foi reduzido 0 p.p. no Grupo Éxito , 0 p.p. na Colômbia, 0,3 p.p. no Uruguai e-0,1p.p. na Argentina. 

 (2) Inclui os formatos Surtimayorista, VIVA, Aliados e Outros Negócios. (3) Mesmas lojas apresentadas em crescimento com câmbio constante. 

O faturamento bruto totalizou R$ 5,8 bilhões no 2T20, crescimento de 17,0% 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 
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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 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 22,2% vs 2T19, com margem de 24,7%, patamar extremamente 

saudável nas operações de varejo do grupo. Houve melhora de 0,8 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$ 887 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$ 424 milhões (+29,2% vs 2T19), com margem de 8,1% (+0,7 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. 

 

 
(1)  Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. (2). Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais. (3) Proforma, apenas para efeito de comparação. 
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II. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 
 
A Equivalência Patrimonial consolidada totalizou R$ 30 milhões no 2T20, incremento de R$ 39 milhões vs o mesmo 
período do ano anterior. Essa linha é composta por: 
 

i) adição de R$ 12 milhões proveniente do resultado das participações nas operações financeiras, tanto no 
Brasil (36% da FIC) como na Colômbia (50% de Tuya/Puntos Colômbia); 
ii) adição de R$ 18 milhões relacionada a participação de 34% no resultado da CDiscount (um dos maiores e-
commerces do mundo), que apresentou crescimento importante do marketplace e melhor performance das 
vendas diretas, bem como mix mais de produtos mais favorável e melhorias operacionais, contribuindo 
positivamente no 2T20. 

  

 
III. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS   

 
As “Outras Receitas e Despesas” totalizaram despesa de R$ 35 milhões no 2T20, montante explicado principalmente 

por despesas relacionadas a: i) integração dos ativos América Latina e reestruturação nas operações brasileiras 

(venda de 3 lojas Pão de Açúcar, fechamento de 1 Drogaria e 2 aberturas de Assaí no trimestre) e ii) impactos não-

recorrentes relacionados ao COVID-19 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. 

 

É importante mencionar que o processo de monetização de ativos continuará contribuindo com efeitos positivos nos 

próximos trimestres, sendo que ao final de 2020 essa linha deverá apresentar um patamar estável quando 

comparada com o ano anterior no perímetro Brasil, totalizando cerca de R$ 250 milhões. 

  

PÁGINA: 32 de 105

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 1



Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

 

 
IV. RESULTADO FINANCEIRO  
 

 

 
 
O resultado financeiro líquido do GPA Consolidado totalizou uma despesa de R$ 473 milhões, representando 2,3% da 
receita líquida, patamar estável vs o mesmo período do ano passado.  
 
Em função da adoção do IFRS 16, o resultado financeiro passou a incluir a rubrica de Juros sobre passivo de 
arrendamento, que totalizou despesa R$ 250 milhões no trimestre. 
 
Considerando a despesa financeira líquida de R$ 223 milhões, sem o efeito dos Juros sobre passivo de 
arrendamento, as principais variações foram: 
 

● Receitas financeiras: incremento de R$ 31 milhões vs. 2T19 na rentabilidade do caixa, que é 
principalmente explicada pela maior posição de caixa aplicado no período. Em outras receitas houve 
menor contribuição em R$ 29 milhões explicados principalmente por menor atualização monetária. 

● Despesas financeiras (incluindo custo de antecipação de recebíveis): incremento de R$ 137 milhões vs 
2T19, com maiores despesas de juros pelo aumento da dívida bruta; 

● Efeito líquido da variação cambial: incremento de R$52 milhões vs 2T19, totalizando uma receita de           
R$ 43 milhões, principalmente explicada pelo ganho de R$ 24 milhões advindos da variação cambial dos 
dividendos recebidos do Grupo Éxito. 
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V. LUCRO LÍQUIDO 

 
 

O GPA consolidado encerrou o 2T20 com lucro líquido dos acionistas controladores consolidado de R$ 333 milhões, 

sendo que o lucro líquido das operações em continuidade ficou 4,2 vezes superior ao mesmo período do ano 

anterior, totalizando R$ 274 milhões (forte expansão de +322,0%). 

O resultado apresentado no 2T20 demonstra a melhoria operacional do grupo e a assertividade das estratégias 

adotadas, com retomada importante do Multivarejo, consistente performance do Assaí e consolidação do forte 

resultado do Grupo Éxito, que mais que compensaram a maior depreciação e o maior custo da dívida. 
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VI. DÍVIDA LÍQUIDA 

 

Para efeito de cálculo dos indicadores na tabela abaixo, a Companhia não considera os passivos de arrendamento 

relacionados ao IFRS 16.  

 
(1) EBITDA Ajustado pré-IFRS 16, acumulado dos últimos 12 meses.  

 

A dívida líquida ajustada pelo saldo de recebíveis não antecipados totalizou R$ 9,2 bilhões no GPA consolidado vs           
R$ 1,3 bilhão no 2T19, refletindo principalmente a captação de recursos destinados à aquisição do Grupo Éxito. A 
Companhia reduziu o patamar de alavancagem em R$ 1,5 bilhão quando comparado com o 1T20, devido à forte 
geração de caixa operacional e monetização de alguns ativos non-core.  

A relação dívida líquida/EBITDA ajustado(1) ficou em 2,2x ao final do 2T20, comparado a 2,5x no 1T20 e  0.4x no 2T19, 
patamar que segue dentro do esperado pela Companhia. 

A Companhia encerrou o 2T20 com posição financeira robusta, tendo R$ 7,7 bilhões de caixa, equivalente a 
aproximadamente duas vezes a posição de dívida de curto prazo (vs. 120% no 1T20 e 156% no 2T19). Por fim, o saldo 
de recebíveis não antecipados totalizou R$ 202 milhões. 
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VII. INVESTIMENTOS 
 

 

Os investimentos brutos totalizaram R$ 536 milhões, sendo: i) R$ 464 milhões no perímetro Brasil - servindo para 

abertura de duas lojas Assaí no trimestre e construção de outras 16 lojas que serão abertas nos próximos trimestres 

(13 orgânicas e 3 conversões de Hiper) e ii) R$ 71 milhões no Grupo Éxito. 

 

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), 38 reformas de Extra Super em Mercado Extra, 8 reformas do Pão de 

Açúcar no conceito nova geração de lojas no Brasil. No Grupo Éxito, esperamos abrir, reformar e converter entre 5 e 

7 lojas até o final do ano, com foco nos modelos inovadores: Éxito WOW, Carulla FreshMarket e Surtimayorista. 

 

VIII. MOVIMENTAÇÃO DE LOJAS POR BANDEIRA 

No trimestre foram abertas 2 lojas do Assaí, totalizando 169 lojas da bandeira. A Companhia deu continuidade aos 

ajustes de portfólio e realizou a venda de 3 lojas do Pão de Açúcar e o fechamento de 1 Drogaria.  
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IX. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS  

Balanço Patrimonial 
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Demonstração de Resultado do Exercício - 2o Trimestre 2020  

 

(1) Consolidado considera resultado de outros negócios complementares; (2) resultado da equivalência patrimonial inclui o resultado de Cdiscount no Consolidado; (3) Lucro líquido após 
participação de acionistas não controladores;(4) Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais. 
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Fluxo de Caixa - Consolidado (*)  

 

 

(R$ milhões) 30.06.2020 30.06.2019

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 273                     576                     

Imposto de renda diferido (178)                   62                       

Perda (ganho) na al ienação de imobil izado e intangível (95)                      112                     

Depreciação e amortização 1.229                 724                     

Juros e variações monetárias 862                     892                     

Ajuste a valor presente (1)                        -                      

Resultado de equivalência patrimonial 36                       11                       

Provisão para demandas judiciais 38                       147                     

Remuneração baseada em ações 18                       29                       

Provisão para créditos de l iquidação duvidosa 40                       259                     

Provisão para obsolescência e quebras (1)                        (11)                      

Outras despesas operacionais (158)                   18                       

Receita a apropriar (478)                   (215)                   

Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (114)                   (94)                      

Ganho de venda de subsidiária -                      (609)                   

(Aumento) redução de ativos

Contas a receber (143)                   (63)                      

Estoques (37)                      (24)                      

Impostos a recuperar (61)                      (21)                      

Dividendos recebidos -                      12                       

Outros ativos 13                       (301)                   

Partes relacionadas (26)                      (97)                      

Depósitos judiciais 62                       (20)                      

(Aumento) redução de passivos

Fornecedores (3.445)                (4.775)                

Salarios e encargos sociais 141                     (169)                   

Impostos e contr. sociais a recolher 308                     98                       

Demais contas a pagar (106)                   (44)                      

Demandas judiciais (84)                      (364)                   

Receita diferida 463                     12                       

Imposto de renda e contribuição social  pagos -                      (93)                      

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais (1.444)                (3.948)                

Aquisição de bens do ativo imobil izado (1.120)                (1.000)                

Aumento no ativo intangível (88)                      (197)                   

Venda de bens do imobil izado 672                     15                       

Caixa recebido na venda de subsidiária -                      2.326                 

Aquisição de propridade para investimento (7)                        -                      

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimento (543)                   1.144                 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital 2                         11                       

Captação e refinanciamentos 5.390                 3.246                 

Pagamentos de empréstimos e financiamentos (2.953)                (2.672)                

Pagamento de dividendos (280)                   (192)                   

Aquisição de sociedade -                      (19)                      

Recursos obtidos com oferta de ações e acionistas não controladores 3                         -                      

Pagamento de passivo de arrendamento (848)                   (945)                   

Variação Cambial  s/ Caixa e Equivalentes 455                     -                      

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de financiamento 1.314                 (571)                   

Aumento (redução) de caixa e equivalentes (218)                   (3.375)                

Disponibi lidades no início do exercício 7.954                 8.080                 

Disponibi lidades no fim do exercício 7.736                 4.705                 

Variação no caixa e equivalentes (218)                   (3.375)                

FLUXO DE CAIXA

Consolidado
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X. SEGMENTAÇÃO DE VENDAS POR NEGÓCIO – BRASIL 

 

(1) Inclui vendas do Extra Supermercado, Mercado Extra, Extra Hiper e Compre Bem. (2) Inclui vendas do Mini Extra e Minuto Pão de Açúcar.  
(3) Inclui as vendas dos Postos de Combustíveis, Drogarias, Delivery e receitas provenientes do aluguel de galerias comerciais. (4) GPA  inclui o resultado de 

James Delivery, Stix Fidelidade e Cheftime 

 

XI. COMPOSIÇÃO DAS VENDAS (% sobre Vendas Líquidas) - BRASIL 
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Teleconferência e Webcast sobre os Resultados do 2T20 

Quinta-Feira, 30 de julho de 2020 
10h30 (horário de Brasília) | 09h30 (NY) |14h30 (Londres) 

Conferência em Português (idioma original) 
+55 (11) 4210-1803 ou +55 (11) 3181-8565 

Conferência em inglês (tradução simultânea) 
+1 (412) 717-9627 ou +1 (844) 204-8942 

Webcast: http://www.gpari.com.br 

Replay 
+55 11 3193-1012  

Código para áudio em português: 1932275# 
Código para áudio em inglês: 1779586# 

http://www.gpari.com.br 

 
 

Contatos – Relações com Investidores 

 

GPA 
Telefone: 55 (11) 3886-0421 

gpa.ri@gpabr.com 
www.gpari.com.br 

 

Aviso / Disclaimer: As declarações contidas neste comunicado relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais / 
financeiros, potencial de crescimento da Empresa e relativas às estimativas de mercado e macroeconômicas constituem-se em meras previsões e foram 
baseadas nas crenças, intenções e expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de 
mudanças do mercado, do desempenho econômico geral do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças. 
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APÊNDICE 

Negócios da Companhia: 

 

 
Alimentar - Brasil: Valores apresentados referem-se à soma das atividades de Assaí e Multivarejo. 
 
Grupo Éxito: Valores apresentados referem-se às atividades do Grupo Éxito exercidas na Colômbia, Uruguai e Argentina. O GPA 
concluiu a aquisição de 96,57% do capital social do Grupo Éxito em 27 de novembro de 2019. 
 
Consolidado: Valores apresentados referem-se à soma das atividades Alimentar - Brasil, Grupo Éxito, Cdiscount e outros 
negócios da Companhia. 
 
Atividades descontinuadas: Referentes às atividades da Via Varejo até maio de 2019 e outros efeitos posteriores relacionados à 
baixa dos investimentos. 
 
EBITDA: O cálculo do EBITDA é realizado em conformidade com a Instrução nº 527 da Comissão de Valores Mobiliários, de 
04/10/12. 
 
EBITDA Ajustado: Medida de rentabilidade calculada pelo EBITDA excluídas as Outras Despesas e Receitas Operacionais. A 
Administração utiliza a medida em suas análises por entender que, dessa maneira, despesas e receitas excepcionais e outros 
lançamentos extraordinários que podem comprometer a comparabilidade e análise dos resultados são eliminados. 
 
Lucro por Ação: O lucro diluído por ação é calculado conforme segue:  

● Numerador: lucro do exercício ajustado pelos efeitos dilutivos de opções concedidas por subsidiárias. 
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● Denominador: número de ações de cada categoria ajustado de modo a incluir as possíveis ações correspondentes a 

instrumentos dilutivos (opções de ações), deduzido o número de ações que poderiam ser recompradas no mercado, 
conforme o caso.  

Os instrumentos de patrimônio que devam ou possam ser liquidados com ações da Companhia e de suas subsidiárias somente 
são incluídos no cálculo quando sua liquidação tiver impacto dilutivo sobre o lucro por ação. 

 

Crescimento ‘mesmas lojas’: Todos os crescimentos ‘mesmas lojas’ mencionados no documento estão ajustados pelo efeito 

calendário de cada período. 

Crescimento e Variações: Os crescimentos e variações apresentados neste documento referem-se à variação comparada ao 

mesmo período do ano anterior, exceto quando indicado no texto. 

Vertical de varejo: Corresponde às vendas de James Delivery nas operações de Pão de Açúcar, Extra e Minuto Pão de Açúcar. 
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Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas  

 Referentes ao Trimestre Findo em 30 de Junho de 2020 e   

Relatório do Auditor Independente sobre a  

Revisão de Informações Contábeis Trimestrais 

 

Ernst & Young Auditores Independentes S.S. 

 
 

 

 

 
 
 
 
)
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Companhia Brasileira de Distribuição 
 
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias 
30 de junho de 2020 
(Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

 

1. Informações corporativas 
 
A Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia” ou “CBD”), diretamente ou por meio de suas 
subsidiárias (“Grupo” ou “GPA”), atua no segmento varejista de alimentos, vestuário, eletrodomésticos, 
eletroeletrônico e outros produtos por meio de sua cadeia de hipermercados, supermercados, lojas 
especializadas e lojas de departamento, principalmente sob as bandeiras “Pão de Açúcar”, “Minuto 
Pão de Açúcar”, “Extra Hiper”, “Extra Super”/ “Mercado Extra”, “Minimercado Extra”, “Compre Bem”, 
“Assaí” e shoppings de vizinhança “Conviva”. Sua sede social está localizada em São Paulo, Estado de 
São Paulo, Brasil.  
 
Em 27 de novembro de 2019 a Companhia adquiriu do Casino 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 nº30. Maiores detalhes da aquisição podem ser verificados 
na nota nº13 destas demonstrações financeiras. As ações do Éxito são negociadas na Bolsa de 
Valores da Colombia (BVC). 
 
Os investimentos da Companhia nas atividades varejistas nos segmentos de eletroeletrônicos e e-
commerce relacionadas a Via Varejo S.A. estavam apresentados como operações descontinuadas e 
foram alienados no mês de junho de 2019 (vide nota nº12.3), e representavam as lojas sob as 
bandeiras “Ponto Frio” e “Casas Bahia”, além das plataformas de “e-commerce” “Casasbahia.com”, 
“Pontofrio.com” e “Barateiro.com”.  
 
As ações da Companhia são negociadas no nível de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de 
São Paulo (B3 – Brasil, Bolsa, Balcão) denominado Novo Mercado, sob o código “PCAR3”, e na Bolsa 
de Valores de Nova York (ADR nível III), sob o código “CBD”. 
 
A Companhia é controlada, através da Wilkes Participações S.A. (“Wilkes”), tendo como controlador 
final o Casino Guichard Perrachon (“Casino”), companhia francesa com ações negociadas na Bolsa de 
Paris.  

1.1  GPA no Novo Mercado 
 
Em 30 de dezembro de 2019, foi aprovada pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral 
Extraordinária a admissão da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”), a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 
uma ação ordinária para cada uma ação preferencial. Em 14 de fevereiro de 2020, a B3 aprovou a 
admissão do GPA no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado. Em 2 de março 
de 2020 foi concluído o processo de conversão das ações preferencias em ações ordinárias e o 
GPA passou a negociar no Novo Mercado. 

1.2 Impactos da pandemia nas informações trimestrais da Companhia 
  
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. 
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Desde o início do surto do COVID-19 nossas lojas permaneceram abertas, além de evolução 
importante dos nossos formatos de e-commerce. 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 divulgarem 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 
atualizar 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 
são 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;  

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

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

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

  
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 e 
tampouco há efeitos na sua continuidade operacional e/ou estimativas da Companhia, que 
justificassem mudanças ou registro de provisões, além daquelas já divulgadas. A Companhia 
continuará monitorando e avaliando os impactos e, se necessário, fará as divulgações 
necessárias. 
 

1.3 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 43 imóveis da Companhia, pelo valor total de R$1.246. 
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• Em 29 de maio de 2020 a Companhia concluiu a venda de 5 desses imóveis, no valor total 
de R$190 pagos à vista pelo comprador, sendo excluídos 2 imóveis de valor não relevante 
do volume total.  

• Em 29 de junho de 2020 a Companhia concluiu a venda de mais 7 imóveis, no valor total 
de R$313 recebidos à vista. Nessa mesma data, a Companhia e a TRX Gestora de 
Recursos Ltda. fizeram um aditamento ao contrato para definição da venda do restante 
das 29 lojas e a Companhia recebeu R$25 como sinal. 

•  Em 22 de julho a Companhia concluiu a venda de mais 16 imóveis por R$446. 

• Em 30 de julho de 2020 será realizado o pagamento de sinal de R$15 para venda dos 13 
imóveis restantes, no valor total de R$261, cuja transferência será concluída até 30 de 
agosto de 2020.  

Com isso, o GPA terá concluído a venda dos 41 imóveis para os fundos TRX, por um valor total de 
R$1.210. 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 do GPA nos Imóveis com condições financeiras sustentáveis. 
 
Adicionalmente, em 23 de dezembro de 2019, a companhia assinou um compromisso de venda de 
6 imóveis (lojas Pão de Açúcar) na modalidade de Sale and Leaseback para a Rio Bravo 
Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. de um valor total de R$92, dos 
quais R$87 foram pagos no ato da assinatura do compromisso. Em 29 de junho de 2020, a 
Companhia concluiu a venda de 4 das 6 lojas, e recebeu R$3 a título do saldo a receber destas 
lojas. As partes celebrarão contratos de locação para os 4 imóveis, com prazo de 10 anos, 
renováveis por igual período, assegurando a continuidade das operações do GPA nos imóveis 
com condições financeiras sustentáveis. 
 
Os impactos dessas transações descritas acima, com TRX e Rio Bravo, nas informações 
financeiras consolidadas do Grupo em 30 de junho de 2020 são os seguintes: 

• Reconhecimento de um ativo em relação ao direito de uso e um passivo de aluguel no 
valor de respectivamente, R$231 e R$337; 

• Diminuição do ativo mantido à venda em R$386; 
• Reconhecimento do resultado na alienação desses ativos registrado em outras receitas 

operacionais no valor de R$64; 
• Os ativos imobiliários ainda não transferidos para o comprador foram classificados como 

“ativos mantidos para venda” em aplicação da IFRS 5, no valor de R$476,6. 
 

2. Base de elaboração  
 
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.  
 
As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas estão sendo apresentadas em 
milhões de reais – R$. A moeda funcional da Companhia é o real – R$. A moeda funcional das 
associadas e controladas localizadas no exterior é a moeda local de cada jurisdição onde estas 
subsidiárias operam. 
 
As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas referentes ao período findo em 30 
de junho de 2020 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 29 de julho de 2020.  
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Em 14 de junho de 2019, a Companhia concluiu o processo de venda da subsidiária Via Varejo S.A 
(vide nota nº 12.3). O resultado da Via Varejo nas demonstrações do resultado e do valor adicionado 
para o período findo em 30 de junho de 2019 é apresentado em uma única linha, considerando a 
aplicação do pronunciamento técnico CPC 31/ IFRS 5 – Ativo não circulante mantido para venda e 
Operação Descontinuada. As movimentações do balanço patrimonial oriundas da Via Varejo até a data 
da alienação são apresentadas na respectiva linha do fluxo de caixa consolidado, em linha com o 
pronunciamento técnico CPC 31/ IFRS 5. 
 
As informações referentes à base de consolidação, não sofreram alterações significativas em relação 
às que foram divulgadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº12. 
 

3. Principais políticas contábeis 
 
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 e, portanto, devem ser lidas em conjunto. 
 

4. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de pronunciamentos emitidos 
pelo CPC 
 
4.1 Apresentação dos efeitos retrospectivos do CPC 06 (R2) / IFRS 16 e do Ofício Circular 

SEP/nº2/2019 
 
Conforme divulgado nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a 
Companhia optou pela adoção da abordagem retrospectiva completa como método de transição em 1º 
de janeiro de 2019, com efeitos desde o início do primeiro período praticável e consequentemente, os 
períodos comparativos foram reapresentados considerando: (i) uso da taxa incremental nominal; (ii) 
valor presente dos fluxos de caixa de pagamentos integral de arrendamento, sem qualquer exclusão 
dos tributos a recuperar (iii) prazo de benfeitorias em imóveis de terceiros em que foram consideradas 
as benfeitorias significativas individualmente por contrato sobre a decisão de extensão do prazo 
contratual razoavelmente certo. 
 
Conforme reunião do IFRIC em 26 de novembro de 2019 sobre prazo contratual do arrendamento e 
prazo de amortização das benfeitorias, a Companhia reavaliou as suas premissas sobre a extensão 
dos contratos de alugueis. Originalmente a Companhia considerava também o fluxo de pagamento de 
arrendamento líquido de impostos na mensuração do passivo de arrendamento e reapresenta as 
demonstrações do resultado do período findo em 30 de junho de 2019 e os fluxos de caixa do mesmo 
período para permitir a comparação com as informações contábeis intermediárias apresentadas em 30 
de junho de 2020. 
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Demonstração do Resultado 
      Controladora Consolidado 

30.06.2019 
 

30.06.2019 
Originalmente 
apresentado Efeitos IFRS16 

Reapre-
sentado  

Originalmente 
apresentado Efeitos IFRS16 

Reapre-
sentado 

 
  

   Custo das mercadorias vendidas e/ou serviços  (9.130) 2 (9.128) 
 

(20.174) 2 (20.172) 
Lucro bruto  3.495 2 (3.497) 

 
5.616 2 5.618 

(Despesas) receitas operacionais  
       

Despesas com vendas  (2.291) 1 (2.290) 
 

(3.422) 11 (3.411) 
Depreciação e amortização  (474) 11 (463) 

 
(663) 7 (656) 

Resultado de equivalência patrimonial 334 2 336  (27) - (27) 
Outras despesas operacionais, líquidas  (107) 1 (106) 

 
(123) 1 (122) 

  Lucro operacional antes do resultado 
financeiro  592 17 609 

 
857 21 878 

Resultado financeiro líquido  (476) (37) (513) 
 

(562) (39) (601) 
  Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social  116 (20) 96 
 

295 (18) 277 

Imposto de renda e contribuição social  105 3 108 
 

(78) 1 (77) 
  Resultado líquido das operações 

continuadas  221 (17) 204 
 

217 (17) 200 

  Resultado líquido de operações 
descontinuadas  

345 (5) 340 
 

381 (5) 376 

 Lucro líquido do período  566 (22) 544 
 

598 (22) 576 

 Atribuível:  
       

  Acionistas controladores da Companhia - 
Operações Continuadas  221 (17) 204 

 
217 (17) 200 

  Acionistas controladores da Companhia - 
Operações Descontinuadas  

345 (5) 340 
 

349 (5) 344 

Total acionistas controladores da Companhia  566 (22) 544 
 

566 (22) 544 

         
  Participação dos acionistas não controladores 

- Operações Descontinuadas   
  

32 - 32 

  Total participação dos acionistas não 
controladores     

32 - 32 

 
 
 
Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 
Controladora Consolidado 

30.06.2019 30.06.2019 
Originalmente 
apresentado Efeitos IFRS16 

Reapre-
sentado 

Originalmente 
apresentado 

Efeitos 
IFRS16 

Reapre-
sentado 

               
Lucro líquido do período  566 (22) 544 

 
598 (22) 576 

Imposto de renda diferido (nota nº 20)  (4) (5) (9) 
 

66 (4) 62 
Perda (ganho) na alienação do imobilizado 66 2 68  110 2 112 
Depreciação / amortização 534 (13) 521 

 
732 (8) 724 

Juros e variações monetárias  447 49 496 
 

837 55 892 
Resultado de equivalência patrimonial  (334) (2) (336)  11 - 11 
Ganho (perda) na baixa de passivo de 

arrendamento  (68) (3) (71)  (91) (3) (94) 

Pagamentos de passivo de arrendamento  (437) (14) (451) 
 

(918) (27) (945) 
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4.2 Normas e interpretações adotadas em 2020 e seus impactos  

Pronunciamento 

 

Descrição 

 

Aplicável a 

períodos anuais 

com início em 
ou após 

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

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

01/01/2020 

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

 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. 

01/01/2020 

Revisão CPC 00 (R2)  Conceitos e orientações sobre 
apresentação e divulgação, bases de 
mensuração, objetivos do relatório 
financeira e informação útil. 

    01/01/2020 

Revisão CPC 16  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) 

(*) Aplicável para aquisições ocorridas a partir de 1 de janeiro de 2020. 
 
A adoção dessas normas não resultou em impactos relevantes nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia. 
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4.3 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 

 

Descrição 

 

Aplicável a 

períodos anuais 

com início em 
ou após 

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

 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 

 
Não é esperado que essa alteração tenha um impacto significativo nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia. 
 

5. Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas 

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 exercício, 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.  

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

As informações detalhadas de caixa e equivalentes de caixa foram apresentadas nas demonstrações 
financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº 6. 

  Controladora  Consolidado 

  
30.06.2020 31.12.2019 

 
30.06.2020 31.12.2019 

   
    

Caixa e contas bancárias – Brasil  
73  171   146  249  

Caixa e contas bancárias – Exterior (*)    115  84   2.390  3.109  
Aplicações financeiras – Brasil (**)  2.868  2.608   5.159  4.471  
Aplicações financeiras – Exterior (***)  - -  41 125 

  
3.056 2.863  7.736 7.954 

  

(*) 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$1.778 em pesos colombianos; (ii) recursos da Companhia aplicados no exterior, em 
dólares norte-americanos no montante de R$138 e R$114 em pesos colombianos.  

(**) As aplicações financeiras, em 30 de junho de 2020, constituem, substancialmente, operações 
compromissadas, remuneradas pela média ponderada de 92,52% (89,94% em 31 de dezembro de 2019) do CDI 
(Certificado de Depósito Interbancário). 

(***) 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. 
 

7. Contas a receber 

As informações detalhadas de contas a receber foram apresentadas nas demonstrações financeiras 
anuais de 2019, na nota explicativa nº7. 

 Controladora  Consolidado 

 30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 

            
Administradoras de cartões de crédito  96 24  149 42 
Administradoras de cartões de crédito – partes relacionadas 

(nota nº 11.2) 42 13  52 24 

Tickets de vendas e duplicatas a receber 95 70  537 446 
Cartão de crédito próprio 28 56  43 70 
Contas a receber de partes relacionadas (nota nº11.2) 26 21  12 12 
Contas a receber de fornecedores 61 74  76 166 
Provisão para perdas de crédito esperada (nota nº7.1) (5) (1)  (48) (32) 

 343 257  821 728 
      
Circulante 328 256  805 727 
Não circulante  15 1  16 1 

  

7.1  Provisão para perdas de crédito esperada 

 Controladora  Consolidado 

 
30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 

      
No início do período (1) (1)  (32) (5) 
Perdas/reversão registrada no período (19) (11)  (40) (259) 
Baixas de contas a receber 15 11  30 278 
Desconsolidação Via Varejo - -  - (18) 
Ajuste de conversão para moeda de apresentação - -  (6) -  
No fim do período (5) (1)  (48) (4) 
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Abaixo apresentamos a composição do saldo consolidado de contas a receber pelo seu valor bruto por 
período de vencimento: 
   Títulos vencidos – Consolidado 
 Total A vencer <30 dias 30-60 dias 61-90 dias >90 dias 
        
30.06.2020 869 736 86 23 4 20 
31.12.2019  760 609 79 21 5 46 

 
8. Outras contas a receber  

As informações detalhadas de outras contas a receber foram apresentadas nas demonstrações 
financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº8. 

 Controladora  Consolidado 

 
30.06.2020 31.12.2019 

 
30.06.2020 31.12.2019 

            
Contas a receber de seguradoras 38  68   42  72  
Contas a receber por venda de sociedades 77  83   77  83  
Aluguéis a receber 34  42   150  113  
Contas a receber – Via Varejo 192  49   192  49  
Venda de imóveis 173  15   184  128  
Outras 103  80   186  143  
Perdas estimadas com créditos de liquidação 

duvidosa (nota nº 8.1) 
(11)  (13)  (13)  (15) 

 
606 324  818 573 

 
     

Circulante 126 168  304 381 
Não circulante 480 156  514 192 
 

8.1 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa 

 

 Controladora  Consolidado 

 
30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 

      
No início do período (13) (14)  (15) (16) 
Baixas de contas a receber 2 2  2 6 
Desconsolidação Via Varejo - -  - (4) 
No fim do período (11) (12)  (13) (14) 

 
 

9. Estoques 

 As informações detalhadas de estoques foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 
2019, na nota explicativa nº9. 

 Controladora  Consolidado 

 
30.06.2020 31.12.2019 

 
30.06.2020 31.12.2019 

            
Lojas  2.186 2.240  4.549 4.698 
Centrais de distribuição  1.255 1.149  1.640 1.583 
Estoque - Grupo Éxito - -  2.881 2.248 
Estoque de imóveis - Grupo Éxito - -  165 190 
Estoques de imóveis - -  1 1 

 Perdas com obsolescência e quebras (nota nº9.1) (35) (31)  (98) (95) 
 
 

3.406 3.358  9.138 8.625 
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9.1 Perdas com obsolescência e quebras 

   Controladora  Consolidado 
   30.06.2020 30.06.2019 

 
30.06.2020 30.06.2019 

        
No início do período (31) (31)  (95) (65) 
Adições (37) (2)  (34) (47) 
Baixas/reversões 33 5  35 58 

 Ajuste de conversão para moeda de apresentação - -  (4) - 
 Desconsolidação Via Varejo - -  - 7 
No final do período (35) (28)  (98) (47) 

 

10. Tributos a recuperar  
 
As informações detalhadas de impostos a recuperar, foram apresentadas nas demonstrações 
financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº10. 

 Controladora  Consolidado 

 
30.06.2020 31.12.2019 

 
30.06.2020 31.12.2019 

      
ICMS (nota nº10.1) 1.404 1.420  

2.629 2.621 
PIS e COFINS 359 462  

608 854 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 365 291  

399 321 
Imposto de renda e contribuição social (*) 85 61  

695 407 
Outros 8 17  

19 49 
Outros impostos – Grupo Éxito - -  109 77 
Total 2.221 2.251  

4.459 4.329 
      
Circulante 514 516  1.742 1.627 
Não circulante 1.707 1.735  2.717 2.702 
      

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

10.1 Cronograma de expectativa de realização do ICMS (líquido da provisão para não realização no 

consolidado)  
 
Em  Controladora  Consolidado 
     

Em 1 ano  180  499 

De 1 a 2 anos 198  485 

De 2 a 3 anos 163  455 

De 3 a 4 anos 157  426 

De 4 a 5 anos 153  168 

Após 5 anos 553  596 

 1.404  2.629 
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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 acima. 
 
 

11. Partes relacionadas 
 

11.1 Remuneração da Administração e dos comitês de assessoramento 

As despesas relativas à remuneração do pessoal da Alta Administração (diretores indicados 
conforme o Estatuto Social e o Conselho de Administração e os respectivos Comitês de 
assessoramento), do semestre findo em 30 de junho de 2020 e 2019, foram as seguintes: 

 
Valores expressos em milhares de reais 
 

 
 

Salário base 
 

Remuneração 
variável  

Plano de opção de 
compra de ações  Total 

 
2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019 

Conselho de 
Administração (*) 

8.728 7.924  - -  2.028 338  10.756 8.262 

Diretoria 15.542 17.206  5.588 6.688  6.231 9.491  27.361 33.385 
Conselho Fiscal 72 -  - -  - -  72 - 

 
24.342 25.130  5.588 6.688  8.259 9.829  38.189 41.647 

 
 (*) A remuneração dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração (de Recursos Humanos e 
Remuneração, de Auditoria, Financeiro, de Desenvolvimento Sustentável e de Governança Corporativa) está inclusa 
nesta linha. 
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11.2 Saldos e transações com partes relacionadas 

As informações detalhadas de Partes Relacionadas foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº11. 
 

Controladora 
  Saldos  Transações 

 
 Clientes   Outros ativos   Fornecedores   Outros passivos  Receitas (Despesas) 

 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Controlador:  
                  

Casino  - - - - - - - 24 (43) (30) 
Euris  - - - - - - 2 1 (2) (1) 
Helicco - - - - - - - - - (1) 

Controladas:    
 

    
Éxito  - - - - - - - - 6 - 
Novasoc Comercial  - - 65 54 - - - - 1 1 
Sendas Distribuidora         16 8 278 83 7 11 - 2 35 38 
SCB Distribuição e Comércio 2 5 9 8 1 - - - - - 
Via Varejo - - - - - - - - - (31) 
Stix Fidelidade - - - - 28 - - - (28) - 
Cheftime  - - 14 4 - - 1 - - - 
James Intermediação  - - 71 4 - - 5 - 52 - 
Cnova Brasil - - - - - - - -  (1) 
GPA M&P  - - - - - - 12 14 - - 
GPA Logística  - - 76 68 4 2 65 61 - 1 
Bellamar  - - 1 1 - - - - - - 

Associadas: -          
 FIC         42 13 28 25 9 22 - - 30 41 

Outras Partes Relacionadas:            
Greenyellow do Brasil Energia e 

Serviços Ltda. (Greenyellow)  
- - - - - - 120 132 (21) (22) 

Grupo Casino 8 8 1 - - 1 - - (5) - 

Outros  - - 1 1 - - - - - - 
Total         68 34 544 248 49 36 205 234 26 (5) 
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 Consolidado 
 Saldos Transações 

 Clientes Outros ativos Fornecedores Outros passivos Receitas (despesas) 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
           

Controlador: 
      

 
   

Casino  - - - 5 - - - 24 (43) (30) 
Euris  - - - - - - 3 1 (3) (1) 
Helicco Participações - - - - - - - - - (1) 

Coligadas:  
 

 
 

 
 

 
 

  
FIC  52 24 36 36 17 39 - - 67 74 
Puntos Colombia  - - 29 28 - - 55 43 (54) - 
Tuya  - - 39 26 - - - - 11 - 

Outras partes relacionadas:           
Greenyellow  - - - - - - 122 134 (36) (22) 
Grupo Casino 12 12 14 8 - 1 20 13 (15) - 
Outros - - 1 1 - - - - - - 
Total 64 36 119 104 17 40 200 215 (74) 20 
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12. Investimentos em controladas e associadas  
 
12.1 Base de consolidação 

 
As informações referentes à base de consolidação, não sofreram alterações significativas e foram 
divulgadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº12.1.  
 

12.2 Composição e movimentação dos investimentos 

 Controladora 

 Sendas Bellamar Compre Bem Outros Total (*) 
  
      
Saldos em 31.12.2019   7.095   299   277   (306)  7.365  

Equivalência patrimonial  285 51 (15) (100) 221 
Dividendos e juros s/ capital próprio  - (11) - - (11) 
Remuneração com base em ações 3 - - - 3 
Aumento de capital - - 54 - 54 
Aumento de capital com imobilizado 57 - - 7 64 
Outras movimentações (8) - - - (8) 
Equivalência sobre outros resultados abrangentes 1.544 - - (137) 1.407 

Saldos em 30.06.2020 8.976 339 316 (536) 9.095 
 

Controladora 

  
Sendas Via 

Varejo Bellamar Compre 
Bem Outros Total (*) 

  
       
Saldos em 31.12.2018  4.091 - 207 75 (234) 4.139 

Equivalência patrimonial  367 16 32 (14) (65) 336 
Baixa Investimento Via Varejo - (1.361) - - (492) (1.853) 
Dividendos e juros s/ capital próprio  (50) - (9) - - (59) 
Remuneração com base em ações 3 3 - - - 6 
Aumento de capital - - - 142 - 142 
Aumento de capital com imobilizado 67 - - - - 67 
Equivalência sobre outros resultados abrangentes - - - - 5 5 
Ativos mantidos à venda e operações descontinuadas  - 1.342 - - 492 1.834 

Saldos em 30.06.2019 - reapresentado 4.478 - 230 203 (294) 4.617 
 
(*) Inclui os efeitos de passivo a descoberto sobre o investimento na Luxco, no montante de R$568 em 30 de junho de 
2020 (R$339 em 30 de junho de 2019). 

 
   Consolidado  

  30.06.2020 30.06.2019  
   

No início do período 363 (76) 
Equivalência patrimonial - continuada  (36) (27) 
Equivalência patrimonial - descontinuada  - 16 
Equivalência sobre outros resultados abrangentes (51) 5 
Aumento de capital 19 - 
Dividendos e juros sobre capital próprio - continuada (15) (9) 
Dividendos e juros sobre capital próprio - descontinuada - (3) 
Ativos mantidos à venda e operações descontinuadas - (13) 

No fim do período  280 (107) 
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12.3 Venda do investimento na Via Varejo 
 

A Companhia concluiu o processo de venda iniciado em 23 de novembro de 2016, através de 
leilão em 14 de junho de 2019 realizado na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, pelo preço de R$4,90 
reais por ação, totalizando R$2.300, em linha com a sua estratégia de longo prazo de focar no 
desenvolvimento do setor alimentar. O ganho apurado na venda de R$398, líquido do imposto de 
renda de R$199 (vide nota nº20) e dos custos relacionados, foi apresentado no resultado das 
operações descontinuadas (vide nota nº32). 

  
A Companhia deixou de exercer o controle sobre a Via Varejo durante o mês de junho de 2019. 
Em 30 de junho de 2020 permaneciam vigentes certos relacionamentos previamente existentes 
entre a Companhia e Via Varejo quando esta fazia parte do Grupo e era uma parte relacionada, 
principalmente i) Garantias corporativas concedidas pela Companhia para garantir obrigações em 
acordos operacionais de responsabilidade de Via Varejo, com vencimentos e prazos de 
performance a serem cumpridos por aquela companhia ao longo do tempo, no valor de até R$2 
bilhões, já tendo a Companhia tomado providências junto à Via Varejo para que tais garantias 
sejam formalmente extintas, sem prejuízo das discussões que vem mantendo com a Via Varejo 
sobre o tema; ii) Acordo operacional sobre a utilização de marcas do GPA utilizadas por Via 
Varejo, iii) participações societárias detidas, respectivamente, por GPA, Via Varejo e Itaú Unibanco 
na sociedade Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“FIC”), e iv) 
Manutenção das obrigações de reembolso por parte da Companhia sobre as superveniências 
passivas e ativas decorrentes de fatos geradores e processos judiciais anteriores a aquisição da 
Globex em 2010, conforme divulgado na nota nº 21.6, por ocasião da fusão de Globex com Casas 
Bahia no mesmo ano. Referida obrigação de garantia subsistirá enquanto os processos objeto de 
tal garantia não se encerrarem.  
 

13. Combinação de negócios e ágio 
 
As informações referentes à combinação de negócios e ágio foram divulgadas nas demonstrações 
financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº13.  
 

13.1 Aquisição Almacenes Éxito (“Éxito”) – Colômbia 
 

Em 26 de junho de 2019, foi apresentada em reunião do Conselho de Administração do GPA, uma 
recomendação do acionista controlador final da Companhia, Casino, com o objetivo de 
simplificação da estrutura do Casino na América Latina, melhora significativa na governança e 
aumento da base de potenciais investidores.  

As transações sob controle comum não têm previsão no IFRS, no entanto as transações com 
finalidade meramente de reorganização societária foram tratadas a custo historicamente pela 
Companhia. A transação de aquisição do Grupo Exito diferiu de uma reorganização pois teve 
característica mercantil, sendo feita a valor de mercado validado por comitês de avaliação, 
envolveu uma oferta pública lançada pelo GPA, por meio de sua subsidiária Sendas Distribuidora 
S.A. (“Sendas”), com vistas à aquisição, em dinheiro, de até a totalidade das ações do Éxito, 
sociedade de capital aberto localizada na Colômbia. Em virtude da existência de substância 
econômica, a Companhia aplicou o CPC 15R / IFRS 3R.  
 
A transação envolveu ainda a aquisição pelo Casino da totalidade das ações de controle de 
emissão do GPA até então detidas indiretamente pelo Éxito ao preço de R$113 reais por ação; e a 
migração do GPA para o Novo Mercado, segmento de mais elevado nível de governança da B3, 
com a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão do GPA em ações ordinárias à 
razão de 1 para 1. 
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Em 23 de julho de 2019 foi divulgado fato relevante comunicando que o Conselho de 
Administração do GPA, com base na recomendação favorável do Comitê Especial Independente e 
dentro do intervalo de preço recomendado originalmente pela diretoria executiva do GPA, aprovou 
que sua subsidiária operacional Sendas Distribuidora autorizasse a emissão de uma oferta pública 
(“OPA”) com vistas à aquisição, em dinheiro, de até a totalidade das ações de Éxito, ao preço de 
18.000 pesos colombianos por ação (equivalentes a R$21,68 reais na data da aquisição).  

Em continuidade a transação, em 12 de setembro de 2019 foi aprovada pelo Conselho de 
Administração e pela assembleia geral de acionistas do Éxito a venda de sua participação indireta 
no GPA para o Casino nos termos anteriormente divulgados. 

Visto que nesta transação a Companhia estava exposta a pesos Colombianos (“COP”) durante o 
período da oferta, no dia 24 de julho de 2019, o comitê financeiro aprovou a realização de um 
hedge de fluxo de caixa, via NDFs (Non Deliverable Forward), para mitigar essa exposição (vide 
nota nº18). 

Em 27 de novembro de 2019, a OPA foi encerrada e a Companhia passou a deter 96,57% de 
participação no capital de Éxito. O encerramento da OPA representou um desembolso pela 
Sendas de 7.780 bilhões de pesos colombianos (valor equivalente a R$9,5 bilhões levando em 
conta a taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2019). Anteriormente à liquidação da OPA, 
controladas do Casino adquiriram a totalidade das ações de emissão do GPA detidas direta e 
indiretamente por Éxito pelo preço, líquido de dívida, de US$1.161 milhões (equivalente a R$4,9 
bilhões com base na taxa de câmbio da data da transação). 

Contexto da associação 

Almacenes Éxito S.A. opera mais de 650 lojas na Colômbia, Uruguai e Argentina, além de explorar 
shopping centers, ter investimento significativo em empresa de fidelidade e financeira, além de 
explorar marcas próprias. 

A Companhia passou a consolidar os resultados de Éxito a partir de 1º de dezembro de 2019, 
quando obteve controle da companhia, consolidando somente um mês da demonstração do 
resultado em 2019. 

Determinação da contraprestação transferida pela aquisição 
 
Os valores foram transferidos em caixa no montante líquido de R$9.413. Este valor inclui o efeito 
do hedge de fluxo de caixa efetuado para proteger a variação cambial entre Reais e pesos 
colombianos, de parte do preço de aquisição das ações entre o início e o fim da OPA, no montante 
de R$145, e está líquido de dividendos (R$42) relacionados ao exercício de 2018 cujo pagamento 
foi realizado em janeiro de 2020. 
 
 

 
30.11.2019 

Desembolso de Caixa         9.268  
Ajuste do hedge do fluxo de caixa             145  
 9.413 
Dividendos relacionados ao exercício de 2018 (42)  
Valor da contraprestação total transferida          9.371  
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Valores justos dos ativos e passivos identificáveis adquiridos  
 
Os valores justos preliminares dos ativos e passivos identificáveis adquiridos de Éxito, na data da 
combinação de negócios, são os seguintes: 

 

Balanço em 30.11.2019 
após a alocação 

preliminar do preço de 
compra 

Ativos:  

Caixa e equivalentes de caixa  6.062  

Contas a receber e outras contas a receber 416  

Estoques 2.765  

Tributos a recuperar 477  

Outros ativos circulantes 342  

Imposto de renda e C.S. diferidos 1.282  

Créditos com partes relacionadas 137  

Outros ativos não circulantes 112  

Investimentos 465  

Propriedades para investimento 2.789  

Imobilizado, líquido 6.954 

Ativos intangíveis 2.661  

24.462  

Passivos: 

Obrigações sociais e trabalhistas  283  

Fornecedores  4.545 

Obrigações fiscais  219  

Empréstimos e financiamentos  2.546 

Passivo de arrendamento 277  

Outros passivos circulantes 998 

Empréstimos e financiamentos - LP 2.060  

Tributos diferidos  1.657 

Provisões  103  

Passivo de arrendamento - LP 1.540  

Outras obrigações - LP 28 

14.256 

Ativos Líquidos 10.206  

(-) Valor atribuído aos não controladores  (2.522) 

Ativos líquidos  7.684 

 
a) Marcas – A Companhia identificou as principais marcas da operação do Éxito estando 

representadas pelos formatos de lojas operados na Colômbia Surtimax, Super Inter, Éxito e 
Carulla, na Argentina a marca Libertad e no Uruguai a marca Disco. Adicionalmente, foram 
avaliadas as marcas próprias Éxito, Bronzini e Carulla. As marcas possuem vida útil 
indefinida. 

b) Propriedades para Investimento e de lojas – O Grupo Éxito tem ativos imobiliários que são 
explorados em suas atividades de aluguel de galerias e na atividade de shopping centers. 
Tais ativos têm alta relevância comercial, estando localizados em áreas privilegiadas. 
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Adicionalmente, foram avaliadas um grupo de lojas considerados significativos que são 
exploradas na operação do Exito. 
 

c) Investimento Tuya – A Companhia avaliou ações detidas da Tuya a mercado; 
 
d) Arrendamentos – Os contratos de alugueis foram recalculados considerando a taxa 

incremental na data da aquisição. 

 
O valor justo da participação de acionistas não-controladores foi mensurado aplicando a 
participação por eles detida, pelo valor justo na data da combinação de negócios, conforme 
demonstrado abaixo: 
 

30.11.2019 
Valor da contraprestação total transferida - 96,57%           9.371  
Valor justo da empresa a 100%           9.706  

Valor justo da participação dos não controladores (OPA)              335  

 
Ágio preliminar identificado 
 
Como resultado da: (i) mensuração da consideração total transferida pela aquisição do controle 
de Éxito, (ii) mensuração da participação do acionista não controlador, e (iii) mensuração dos 
ativos e passivos identificáveis ao valor justo, a Companhia apurou ágio de R$1.687.  
 
O ágio por expectativa de rentabilidade futura de R$1.687 originado da aquisição consiste 
principalmente em sinergias e economia em escala. O ágio não é dedutível para fins fiscais, 
exceto na alienação do investimento e está demonstrado abaixo: 

 
A Companhia continuou processo de identificação dos ativos intangíveis e passivos na alocação 
do preço de compra, identificando outras rubricas cujo processo de coleta de informações, 
discussão com a administração e entendimento do mercado colombiano não havia sido concluído 
até a data de divulgação destas informações contábeis intermediárias. Entre os ativos podemos 
citar principalmente mais valia de investimentos, da avaliação do valor de mercado de imóveis e 
avaliação da marca.  
 
O ágio está divulgado no balanço consolidado no subgrupo do ativo intangível. Na subsidiária 
Sendas, controladora direta do Éxito, o ágio está no subgrupo de investimentos, no mesmo grupo 
de ativos não circulantes. 
 
  

 
30.11.2019 

Valor justo dos ativos líquidos adquiridos 10.206 
(-) Valor atribuído aos não controladores (2.187) 

8.019 
Participação remanescente dos não controladores (OPA) (335) 

7.684 
Contraprestação total transferida pela aquisição de controle de Éxito 9.371 

Ágio resultante na aquisição do controle de Êxito 1.687 
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14. Propriedades para Investimento 

 
As informações referentes às propriedades para Investimento, não sofreram alterações significativas e 
foram divulgadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº14. 
 

      Consolidado 

 
Saldo em: 
31.12.2019 

Adições Depreciação 
Ajuste de conversão 

para moeda de 
apresentação 

Transferências Saldo em: 
30.06.2020  

       
Terrenos 533  - - 106 - 639 
Edifícios  2.320  2 (30) 464 14 2.770 
Imobilizado em andamento  10   5 - 2 (2) 15 
Total 2.863 7 (30) 572 12 3.424 

 
 
 

Consolidado 

 
Saldo em 30.06.2020 

 
Saldo em 31.12.2019 

 
  Depreciação      Depreciação   Custo  acumulada  Líquido  Custo  acumulada  Líquido 

                        
Terrenos 639  -  639   533    -     533  
Edifícios 2.924  (154)  2.770   2.412    (92)   2.320  
Imobilizado em andamento 15  -  15  10  -  10 
Total 3.578  (154)  3.424  2.955  (92)  2.863 

 
 

15. Imobilizado 
 
As informações detalhadas de imobilizado foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais 
de 2019, na nota explicativa nº 15. 
 

 Controladora 

 
Saldo em: 
31.12.2019 Adições Remen-

suração Depreciação Baixas Transfe- 
rências(*)  

Saldo em: 
30.06.2020 

        
Terrenos  904  - - - 4 (188) 720 
Edifícios  1.026  1 - (17) (10) (131) 869 
Benfeitorias em imóveis de terceiros  2.091  46 - (113) (7) (41) 1.976 
Máquinas e equipamentos  975  38 - (85) (20) 51 959 
Instalações  249  1 - (18) (1) (8) 223 
Móveis e utensílios  377  19 - (31) - 5 370 
Imobilizado em andamento 119  196 - - - (232) 83 
Outros  33  8 - (6) - (4) 31 
Total  5.774 309 - (270) (34) (548) 5.231 

       
Arrendamento – direito de uso:        
Edifícios  3.578  100 219 (208) (66) (5) 3.618 

 3.578  100 219 (208) (66) (5) 3.618 
Total  9.352  409 219 (478) (100) (553) 8.849 

 
(*) Desse montante, R$404 são transferências para mantido para venda (vide nota nº 32), R$85 para intangíveis e 
R$64 de aumento de capital com imobilizado (vide nota nº12). 
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 Controladora 

 
Saldo em: 
31.12.2018 Adições Remen-

suração Depreciação Baixas Transfe- 
rências  

Saldo em: 
30.06.2019 

       Reapresentado 
        
Terrenos 991  -    -    -    (6)  (16)  969  
Edifícios 1.179  3   -    (21)  -    (7)  1.154  
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.033  14   -    (100)  (17)  139   2.069  
Máquinas e equipamentos 861  56   -    (82)  1   66   902  
Instalações 275  11   -    (19)  (1)  2   268  
Móveis e utensílios 357  21   -    (29)  (7)  19   361  
Imobilizado em andamento 115  277   -    -    -    (298)  94  
Outros 32  13   -    (7)  -    (5)  33  
Total 5.843  395   -    (258)  (30)  (100)  5.850  

        
Arrendamento – direito de uso:        
Edifícios 3.420  4   163   (190)  (51)  -    3.346  
Equipamentos 1  -    -    (1)  -    -    -   

 3.421  4   163   (191)  (51)  -    3.346  
Total 9.264  399   163   (449)  (81)  (100)  9.196  

 
 

 Controladora 

 
Saldo em 30.06.2020 

 
Saldo em 31.12.2019 

 
  

Depreciação 
     

Depreciação 
  Custo  acumulada  Líquido  Custo  acumulada  Líquido 

                    
Terrenos 720  -  720   904    -     904  
Edifícios 1.450  (581)  869   1.659    (633)   1.026  
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3.802  (1.826)  1.976   3.859    (1.768)   2.091  
Máquinas e equipamentos 2.511  (1.552)  959   2.445    (1.470)   975  
Instalações 557  (334)  223   582    (333)   249  
Móveis e utensílios 1.013  (643)  370   992    (615)   377  
Imobilizado em andamento 83  -  83  119    -    119 
Outros 147  (116)  31  143   (110)   33  

 
10.283  (5.052)  5.231  10.703  (4.929)   5.774 

 
           

Arrendamento – direito de uso:            
Edifícios 6.686  (3.068)  3.618   6.461    (2.883)   3.578  
Equipamentos 37  (37)  -   37    (37)   -   

 
6.723  (3.105)  3.618  6.498  (2.920)  3.578 

Total 17.006  (8.157)  8.849  17.201  (7.849)  9.352 
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 Consolidado 

 
Saldo em: 
31.12.2019 Adições Remensuração Depreciação Baixas Transferências 

(*) 

Ajuste de conversão 
para moeda de 
apresentação 

Saldo em: 
30.06.2020 

         
Terrenos 3.770  38 - -       (195) (186) 483 3.910 
Edifícios  3. 210  37 - (69)       (386) (85) 277 2.984 
Benfeitorias em imóveis de terceiros  4.441           376 - (209)          239 (60) 70 4.857 
Máquinas e equipamentos  2.281           124 - (214)         (22) 56 129 2.354 
Instalações  580  17 - (34)         (25) (5) 13 546 
Móveis e utensílios  1.007  49 - (94)  (2) 28 57 1.045 
Imobilizações em andamento  275           329 - - (5) (344) 23 278 
Outros  74  11 - (14) - 3 1 75 
Total 15.638          981 - (634)       (396) (593) 1.053 16.049 
         
Arrendamento – direito de uso:         
Edifícios 7.023          587 1.308 (443)       (213) - 414 8.676 
Equipamentos 45  11 (7) (7) - - 7 49 
Terrenos 3 - - - - - 1 4 
 7.071          598 1.301 (450)       (213) - 422 8.729 
Total 22.709       1.579 1.301 (1.084)       (609) (593) 1.475 24.778 

 
(*) Desse montante, R$487 são transferências para mantido para venda (vide nota nº 32) e R$88 para intangíveis. 
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    Consolidado     

 
Saldo em: 
31.12.2018 Adições Remensuração Depreciação Baixas Transferência 

Ativos mantidos à 
venda e operações 

descontinuadas 

 
Saldo em: 
30.06.2019 

        Reapresentado 
         
Terrenos 1.366  57   -    -    (6)  9   -    1.426  
Edifícios 1.773  72   -    (30)  1   37   (1)  1.852  
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3.843  176   -    (158)  (24)  215   (63)  3.989  
Máquinas e equipamentos 1.308  121   -    (122)  (6)  112   (34)  1.379  
Instalações 501  31   -    (29)  (3)  27   (24)  503  
Móveis e utensílios 595  45   -    (46)  (8)  48   (16)  618  
Imobilizações em andamento 176  385   -    -    (1)  (492)  63   131  
Outros 59  15   -    (12)  (1)  6   (4)  63  
Total 9.621  902   -    (397)  (48)  (38)  (79)  9.961  
         
Arrendamento – direito de uso:         
Edifícios 4.422  71   367   (243)  (69)  (633)  530   4.445  
Equipamentos 9 - - (2) - - - 7 
 4.431  71   367   (245)  (69)  (633)  530   4.452  
Total 14.052  973   367   (642)  (117)  (671)  451   14.413  
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 Consolidado 

 
Saldo em 30.06.2020  Saldo em 31.12.2019 

 
  

Depreciação 
     

Depreciação 
  Custo  acumulada  Líquido  Custo  acumulada  Líquido 

                    
Terrenos 3.910  -  3.910  3.770    -    3.770  
Edifícios 4.103  (1.119)  2.984   4.279    (1.069)   3.210  
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 7.673  (2.816)  4.857   7.065    (2.624)   4.441  

Máquinas e equipamentos 5.282  (2.928)  2.354   4.864    (2.583)   2.281  
Instalações 1.060  (514)  546   1.065    (485)   580  
Móveis e utensílios 2.422  (1.377)  1.045   2.196    (1.189)   1.007  
Imobilizado em andamento 278  -  278  275  -  275 
Outros 275  (200)  75  256    (182)    74  

 
25.003  (8.954)  16.049  23.770  (8.132)  15.638 

            
Arrendamento – direito de uso:            

 
           

Edifícios 12.778  (4.102)  8.676  10.655  (3.632)  7.023 
Equipamentos 139  (90)  49  128  (83)  45 
Terrenos 7  (3)  4  6  (3)  3 

 
12.924  (4.195)  8.729  10.789  (3.718)  7.071 

Total 37.927  (13.149)  24.778  34.559  (11.850)  22.709 

 
 

15.1 Custos de captação de empréstimos capitalizados 
 

O valor dos custos de empréstimos capitalizados consolidados para o semestre findo em 30 de 
junho de 2020 foi de R$5 (R$8 no semestre findo 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. 

15.2 Adições ao ativo imobilizado para fins de fluxo de caixa 

 Controladora  Consolidado 

 
30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 

     Reapresentado 

      Adições  409 399  1.579 973 
Arrendamento (100) (4)  (598) (72) 
Juros capitalizados (1) (3)  (5) (16) 
Financiamento de imobilizado - Adições (304) (304)  (845) (679) 
Financiamento de imobilizado - Pagamentos  394 333  989 794 
Total 398 421  1.120 1.000 

15.3 Outras informações 

 
Em 30 de junho de 2020, a Companhia e suas subsidiárias contabilizaram no custo das 
mercadorias vendidas e dos serviços prestados, o valor de R$62 na controladora (R$58 em 30 de 
junho de 2019) e de R$130 no consolidado (R$68 em 30 de junho de 2019), referente à 
depreciação de maquinários, edificações e instalações referentes às centrais de distribuição.  
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16. Intangível 

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

 
 Controladora 

 
Saldo 

31.12.2019 
 

Adições Amortização Baixas Transferências 
Saldo 

30.06.2020 
       
Ágio  501  - - - 1 502 
Fundo de comércio   46  - - - - 46 
Softwares e implantação  749  44 (63) (1) 85 814 

 
 

1.296 44 (63) (1) 86 1.362 

Arrendamento – direito de uso:       
Direito de uso Paes Mendonça (*) 557 - (18) - (1) 538 
Softwares  56 - (10) - - 46 
 613 - (28) - (1) 584 
Total 1.909 44 (91) (1) 85 1.946 

 
 Consolidado 

 
Saldo 

31.12.2019 Adições Amortização Baixas 
Ajuste de conversão 

para moeda de 
apresentação 

Trans- 
ferências  

Saldo 
30.06.2020 

        

Ágio  2.875 - - - 203 - 3.078 
Marcas  2.672 - (1) - 509 - 3.180 
Fundo de comércio  167 6 - - 6 - 179 
Software 890 79 (82) (1) 14 89 989 
 
 6.604 85 (83) (1) 732 89 7.426 

Arrendamento – direito de 
uso: 

       

Direito de uso Paes 
Mendonça (*) 780 - (22) - - (1) 757 

Softwares 56 1 (10) - - - 47 

 836 1 (32) - - (1) 804 

Total 7.440 86 (115) (1) 732 88 8.230 
 

 (*) Vinculado aos contratos de arrendamentos e de operação de determinadas lojas. A Companhia tem o direito 
contratual de exploração dessas lojas pelo prazo de 30 anos. 

 
Na controladora, o saldo do custo acumulado em 30 de junho de 2020 é de R$3.647 (R$3.720 em 31 
de dezembro de 2019) e de amortização acumulada R$1.701 (R$1.811 em 31 de dezembro de 2019). 
No consolidado o saldo do custo acumulado em 30 de junho de 2020 é de R$10.431 (R$9.698 em 31 
de dezembro de 2019) e de amortização acumulada R$2.201 (R$2.258 em 31 de dezembro de 2019).  
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16.1 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 explicativa nº15 Imobilizado, das demonstrações 
financeiras de 31 de dezembro de 2019. 
 

Em 30 de junho de 2020, a Companhia revisou o plano utilizado para avaliação do impairment para 
as operações 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.  
 
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. 

 

16.2 Adições ao ativo intangível para fins de fluxo de caixa  

 
 Controladora  Consolidado 

 
30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 

            
Adições 44 60  86 173 
Financiamento de intangíveis – Adição - -  - (23)  
Financiamento de intangíveis – Pagamentos - -  2 47 
Total 44 60  88 197 
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17. Empréstimos e financiamentos 
 
As informações detalhadas de empréstimos e financiamentos foram apresentadas nas demonstrações 
financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº18. 
 

17.1 Composição da dívida 
 

   Controladora  Consolidado 
Taxa média 
ponderada 

 
30.06.2020 

 
31.12.2019 

 
30.06.2020 

 
31.12.2019 

           
Debêntures e nota promissória              
Debêntures e Certificados de recebíveis 

de agronegócio (nota nº17.4) 
 

CDI + 1,33% a.a.  4.929  3.978  11.576  11.863 

   4.929  3.978  11.576  11.863 
          
Empréstimos e financiamentos          
Em moeda local          
Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES  4,04% a.a.  4   4   23  27 

Capital de giro  CDI + 2,08% a.a.  1.271  509   2.175  1.008 
Capital de giro TR + 9,80% a.a.  14  15   92  99 
Contratos de swap (nota nº 17.7) CDI + 0,03% a.a.  (2)   (2)  (13)   (12) 
Custo de captação   (16)   (9)  (31)  (22) 

   1.271  517  2.246  1.100 

          
Em moeda estrangeira           
(nota nº17.5)          
Capital de giro  USD + 2,99% a.a.  1.175  845  1.453  846 
Capital de giro  IBR 3M+3,7%   -  -  2.298  323 
Capital de giro - Argentina Pré: 31,10%  -  -  34  - 
Carta de Crédito   -  -  6  12 
Contratos de swap (nota nº17.7)  CDI + 0,72%a.a.  (334)  (15)  (407)  (15) 
Contratos de swap (nota nº17.7) IBR 3M+3,7%  -  -  (14)  (19) 
Contratos de NDF - Derivativos    -  -  -  (1) 
Custo de captação   -  -  -  (1) 

   841  830  3.370  1.145 
Total   7.041  5.325  17.192  14.108 
          
          
Ativo circulante   334   45   437  73 
Ativo não circulante   2   2   13  13 
Passivo circulante   2.064   2.016   4.328  3.488 
Passivo não circulante   5.313   3.356   13.314  10.706 
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17.2 Movimentação dos empréstimos 

 
Controladora 

 
Consolidado 

Em 31 de dezembro de 2019 5.325  14.108 
Captações 2.731  5.390 
Provisão de juros 149  412 
Contratos de derivativos (305)  (377) 
Marcação a mercado (5)  (4) 
Variação cambial e monetária 306  376 
Custo de captação 5  26 
Amortizações de juros (85)  (362) 
Amortizações de principal (1.081)  (2.620) 
Amortizações de derivativos 1  8 
Ajuste na conversão para moeda de apresentação -  235 
Em 30 de junho de 2020 7.041  17.192 

 

 
Controladora Consolidado 

Em 31 de dezembro de 2018 4.561 5.286 
Captações  1.099 3.246 
Provisão de juros 160 297 
Contratos de derivativos 4 20 
Marcação a mercado (1) (2) 
Variação cambial e monetária 3 - 
Custo de captação 4 5 
Amortizações de juros (138) (277) 
Amortizações de principal (7) (2.384) 
Amortizações de derivativos (2) (11) 
Desconsolidação Via Varejo (218) (77) 
Em 30 de junho de 2019  5.465 6.103 

 

17.3 Cronograma de vencimentos dos empréstimos e financiamentos incluindo derivativos 
reconhecidos no ativo e passivo não circulante 

 

Ano Controladora  Consolidado 
    

De 1 a 2 anos 3.319  5.812 
De 2 a 3 anos 1.503  3.646 
De 3 a 4 anos 169  3.010 
De 4 a 5 anos 169  449 
Após 5 anos 168  443 
Subtotal 5.328  13.360 
    
Custo de captação (17)  (59) 
Total 5.311  13.301 
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17.4 Debêntures, nota promissória e certificados de recebíveis de agronegócio 

 

  
       Data       Controladora    Consolidado 

  
 Tipo  

 Valor de 
emissão  

 Debêntures 
em circulação 

(unidades)  
 Emissão   Vencimento  

 Encargos financeiros 
anuais  

Preço unitário 
(em reais)   30.06.2020    31.12.2019     30.06.2020    31.12.2019  

 14° emissão de Debêntures - CBD e 
Certificado de recebíveis de agronegócio  

 Sem preferência  1.080 1.080.000 17/04/17 13/04/20  96,00% do CDI   -  -  1.091   -  1.091  

 15° emissão de Debêntures - CBD   Sem preferência  800 800.000 17/01/18 15/01/21  104,75% do CDI   1.017  813  821   813  821  

 16ª Emissão de Debêntures - CBD - 1ª Série   Sem preferência  700 700.000 11/09/18 10/09/21  106% do CDI   1.010  707  712   707  712  

 16ª Emissão de Debêntures - CBD - 2ª Série   Sem preferência  500 500.000 11/09/18 12/09/22  107,4% do CDI   1.010  505  508   505  508  

17ª Emissão de Debêntures - CBD Sem preferência 2.000 2.000.000 06/01/20 06/01/23 CDI + 1,45% a.a. 1.024 2.048 -  2.048 - 

4ª Emissão de Notas Promissórias – CBD  Sem preferência  800 800 10/01/19 09/01/22  105,75% do CDI   1.081.078  865  849   865  849  

1ª Emissão de Notas promissórias - Sendas - 
1ª série 

 Sem preferência  50 1 04/07/19 03/07/20  CDI + 0,72% a.a.   52.630.285  -  -    53  52  

1ª Emissão de Notas promissórias - Sendas - 
2ª série  Sem preferência  50 1 04/07/19 05/07/21  CDI + 0,72% a.a.   52.630.285  -  -    53  52  

1ª Emissão de Notas promissórias - Sendas - 
3ª série  Sem preferência  50 1 04/07/19 04/07/22  CDI + 0,72% a.a.   52.630.285  -  -    53  52  

1ª Emissão de Notas promissórias - Sendas - 
4ª série 

 Sem preferência  250 5 04/07/19 04/07/23  CDI + 0,72% a.a.   52.630.285  -  -    263  258  

1ª Emissão de Notas promissórias - Sendas - 
5ª série  Sem preferência  200 4 04/07/19 04/07/24  CDI + 0,72% a.a.   52.630.285  -  -    211  206  

1ª Emissão de Notas promissórias - Sendas - 
6ª série 

 Sem preferência  200 4 04/07/19 04/07/25  CDI + 0,72% a.a.   52.630.285  -  -    211  206  

1ª Emissão de Debêntures - Sendas - 1ª série  Sem preferência  2.000 2.000.000 04/09/19 20/08/20  CDI + 1,60% a.a.   20  -  -    40  1.001  

1ª Emissão de Debêntures - Sendas - 2ª série  Sem preferência  2.000 2.000.000 04/09/19 20/08/21  CDI + 1,74% a.a.   876  -  -    1.752  2.044  

1ª Emissão de Debêntures - Sendas - 3ª série  Sem preferência  2.000 2.000.000 04/09/19 20/08/22  CDI + 1,95% a.a.   1.018  -  -    2.037  2.046  

1ª Emissão de Debêntures - Sendas - 4ª série  Sem preferência  2.000 2.000.000 04/09/19 20/08/23  CDI + 2,20% a.a.   1.019  -  -    2.037  2.047  

Custo de captação         (9)  (3)  (72)  (82) 

                4.929 3.978   11.576 11.863 

                 
    

 
Passivo circulante   

       
870  1.130  

 
1.014  2.287  

Passivo não circulante  
       

4.059  2.848  
 

10.562  9.576  
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17.5 Empréstimos em moeda estrangeira 

Em 30 de junho de 2020, o GPA possuía empréstimos em moeda estrangeira (dólar americano e 
pesos colombianos) para fortalecer o capital de giro, manter sua estratégia de caixa, alongar o seu 
perfil de dívida e investimento. 

17.6 Garantias 

A Companhia assinou notas promissórias para alguns contratos de empréstimos. 
 

17.7 Contratos de swap 

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 junho de 
2020 foi de 4,60% (6,32% em 30 de junho de 2019). 

17.8 Índices financeiros 

Em conexão com as emissões de debêntures e notas 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 informações 
contábeis intermediárias consolidadas 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, o GPA estava adimplente em relação a esses 
índices. 

 
17.9 Emissão de debentures 

No primeiro trimestre de 2020 ocorreu a 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ação, em série única com valor nominal de R$1.000 reais cada, com prazo de vencimento de 3 
anos, no valor total de R$2.000. Tais recursos serão utilizados para reforço do capital de giro e 
alongamento do perfil de endividamento. 

17.10 Linhas de crédito 

Em 30 de junho de 2020 a Companhia tem um saldo de linha pré aprovada de R$250. 
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18. Instrumentos financeiros 

As informações detalhadas de instrumentos financeiros foram apresentadas nas demonstrações 
financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº19. 

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

 Controladora  Consolidado 
 Valor contábil  Valor contábil 

 
30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 

      
Ativos financeiros:  

 
  

 Custo amortizado      
Partes relacionadas – ativo 544  248   119  104  
Contas a receber e outras contas a receber 792  531   1.363 924  
Outros ativos - -  46 51 

Valor justo por meio do resultado      
Caixa e equivalentes de caixa 3.056 2.863  7.736 7.954 
Instrumentos Financeiros 336 47  460 86 

    Outros ativos - -  2 2 
Valor justo por meio de outros resultados 

abrangentes  
     

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

157 50  276 377 

Outros ativos - -  28 19 

Passivos financeiros:      
Outros passivos financeiros - custo 

amortizado 
     

Partes relacionadas – passivo (205)  (234)  (200)  (215) 
Fornecedores (4.220)  (5.022)  (12.211)  (14.887) 
Financiamento por compra de ativo (49)  (127)  (101)  (231) 
Debêntures e notas promissórias (4.929)  (3.978)  (11.576)  (11.863) 
Empréstimos e financiamentos (1.259)  (503)  (4.505)  (1.347) 
Passivo de arrendamento (4.988)  (4.921)  (10.518)  (8.667) 

Valor justo por meio do resultado      
   Empréstimos e financiamentos (Objeto de 

Hedge accounting) 
(1.189) (861)  (1.545) (945) 

   Instrumentos Financeiros - (30)  (23) (47) 
   Opção de venda Disco del Uruguay (nota 

18.3) 
- -  (565) (466) 

 

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 
nº18.3. 

18.1 Considerações sobre os fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia e de suas 
subsidiárias  

(i) Risco de gestão de capital 

 
O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar que se 
mantenha uma classificação de crédito e uma razão de capital bem estabelecida, a fim de 
apoiar os negócios e maximizar o valor ao acionista. A Companhia administra a estrutura do 
capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas.  
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Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas ou processos durante o semestre findo 
em 30 de junho de 2020. A estrutura de capital está assim demonstrada:  
 

 Controladora  Consolidado 

 
30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 

      
      
Caixa e equivalentes de caixa 3.056  2.863   7.736  7.954  
Instrumentos financeiros  336  17   437  39  
Empréstimos e financiamentos (7.377) (5.342)   (17.626) (14.155)  
Outros passivos de partes                                

relacionadas (*) 
(238) (124)   (238) (124)  

Dívida líquida (4.223) (2.586)   (9.691) (6.286)  
Patrimônio líquido (12.566) (10.940)  (15.620) (13.511) 
      
Relação dívida líquida sobre 

patrimônio líquido 
34% 24%  62% 47% 

 
 (*) Representa o saldo a pagar a Greenyellow, referente à compra de equipamentos. 
 
 

(ii) Risco de gestão de liquidez 
 

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

O quadro a seguir resume o fluxo de pagamento do passivo financeiro da Companhia em 30 
de junho de 2020. 

a) Controladora 

 
Menos de 1 

ano De 1 a 5 anos Mais de 5 
anos Total 

Empréstimos e financiamentos 1.225 1.155 374 2.754 
Debêntures e notas promissórias 940 4.284 - 5.224 
Instrumentos financeiros derivativos (326) (2) - (328) 
Passivo de arrendamento 1.028 3.249 6.166 10.443 
Fornecedores 4.220 - - 4.220 
Total 7.087 8.686 6.540 22.313 

b) Consolidado 

 
Menos de 1 

ano 
De 1 a 5 

anos 
Mais de 5 

anos Total 

Empréstimos e financiamentos 3.364 2.796 472 6.632 
Debêntures e notas promissórias 1.269 11.239 314         12.822 
Instrumentos financeiros derivativos (385) (14) (3) (402) 
Passivo de arrendamento 1.776 6.682 11.143         19.601 
Fornecedores 12.211 - -         12.211 
Total 18.235 20.703 11.926         50.864 
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(iii) Instrumentos financeiros derivativos 

 

  Consolidado 
  Valor de referência  Valor justo 

  30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 

       Swap com contabilização 
de hedge  1.158 955  1.545 944 

Objeto de hedge (dívida)       

       
Posição ativa (comprada)       
Taxa prefixada    TR + 9,80% a.a. 127 127  92 99 
US$ + fixa USD + 2,99% a.a. 1.031 828  1.453 846 

  1.158 955  1.545 945 
Posição passiva (vendida)       

 CDI + 0,67% a.a. (1.158) (955)  (1.125) (917) 
  -     

Posição de hedge - ativo  - -  420 57 
Posição de hedge - passivo  - -  - (29) 
Posição de hedge líquida  - -  420 28 

 
Ganhos e perdas realizados e não realizados sobre esses contratos durante o semestre 
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$437 (a receber de R$28 em 31 de dezembro de 2019), 
o ativo está registrado na rubrica de “Instrumentos financeiros” e o passivo em 
“Empréstimos e financiamentos”.  

Os efeitos de hedge ao valor justo por meio do resultado do semestre findo em 30 de junho 
de 2020 resultaram em um ganho de R$414 (perda de R$6 em 30 de junho de 2019). 

18.2 Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros 

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.  

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. 

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. 

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. 
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      Projeção de mercado 

Transações  
Risco 

(variação do CDI)  
Saldo em 

30.06.2020 
 

Cenário I  Cenário II  Cenário III 

           
Contrato de swap de taxa pré-fixada (ponta 
passiva)   CDI + 0,03% a.a.  

(79)        (210)          (213)         (216) 

Contrato de swap cambial (ponta passiva)  CDI + 0,72% a.a.  
        (1.046)     (1.095)       (1.101)      (1.112) 

Debêntures e notas promissórias  CDI + 1,33% a.a.  
     (11.648)   (11.939)     (12.012)    (12.085) 

Empréstimos bancários - CBD  CDI + 2,08% a.a.  
       (2.175)     (2.229)       (2.243)      (2.257) 

Exposição total a empréstimos e 
financiamentos  

 
 

     (14.948)   (15.473)     (15.569)     (15.670) 

  
 

 
       

           
Equivalentes de caixa (*)  92.52% do CDI  

5.159       5.269          5.296          5.324 

Exposição líquida:    
        (9.789)    (10.204)      (10.273)     (10.346) 

Efeito líquido - perda:  
   

         (415) (484)          (557) 

(*) média ponderada 

O teste 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%. 

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

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

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

  
   Projeção de mercado  

Transações   Saldo em 30.06.2020  
 

 Cenário I  
 

 Cenário II  
 

 Cenário III  

         

 Empréstimos bancários e swap  
 

2.321  2.264  2.254  2.247 
 

18.3 Mensuração de valor justo 
 
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 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. 
 
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: 
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 Consolidado 

   
Valor contábil Valor justo 

Nível 30.06.2020 30.06.2020 
    
Ativos e passivos financeiros    
Contas a receber com administradores de cartões de 

crédito e tickets de venda 276 276 2 

Swaps de taxa de juros entre moedas 407 407 2 
Swaps de taxa de juros  2 2 2 
Forward entre Moedas 28 28 2 
Empréstimos e financiamentos (valor justo) (1.545) (1.545) 2 
Empréstimos e financiamentos (custo amortizado) (16.081) (15.042) 2 
Opção de venda Disco del Uruguay (*) (565) (565) 3 

Total (17.478) (16.439)  

(*) os acionistas minoritários da entidade 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” 
no passivo circulante. 

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

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. 
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18.4 Posição consolidada das operações com instrumentos financeiros derivativos  
 

A Companhia e suas subsidiárias mantém contratos de derivativos nas seguintes instituições 
financeiras: Itaú BBA, Bradesco, Banco Tokyo, Scotiabank, Credit Agricole Corporate, Banco de 
Bogotá, BBVA, BNP, Davivenda, Bancolombia, HSBC e Corficolombiana.  

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

   
 Consolidado  

 Risco   Valor de referência   Vencimento   30.06.2020   31.12.2019  

   Dívida      
 USD - BRL  US$ 210 2020 334 16 
 USD - BRL  US$ 50 2021 73 - 
 Taxa de juros - BRL  R$ 21 2026 2 2 

 Taxa de juros - BRL  R$ 106 2027 11 10 
    
 Derivativos - Hedge de valor justo -Seg. Brasil  

 
420 28 

    
 

 
 Dívida    

 
 

 USD - COP  US$ 53 2020 19 20 
 USD - COP  US$ 3 2022 2 1 
 Taxa de juros - COP  COP 49.950 2020 (1) (1) 
 Taxa de juros - COP  COP 126.879 2021 (3) (1) 

   
17 19 

   
 

 
 Fornecedores    

 
 

 EUR - COP  EUR 5 2020 -                      -   
 USD - COP  USD 41 2020 -                     (8)   

   
-                      (8)   

   
 

 
 Derivativos - Grupo Éxito  

  
17                     11   
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19. Impostos e contribuições a recolher e parcelados 

As informações detalhadas de impostos e contribuições sociais a recolher e impostos parcelados foram 
apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº20. 

19.1 Impostos, contribuições a recolher e impostos parcelados 
 

 Controladora  Consolidado 
 30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 
        
Impostos parcelados Lei nº 11.941/09 325  354   326  355  
Impostos parcelados – PERT 159  162   159  162  
ICMS  65  50   105  96  
PIS e COFINS  16  4   24  7  
Provisão para imposto de renda e contribuição social -  -  187 - 
Imposto de renda retido na fonte 3  1   5  1  
INSS 7  1   13  6  
Outros  7  7   24  60  
Impostos – Grupo Éxito -  -    395  220  
 582 579  1.238 907 
        
Circulante 243  203   898  531  
Não circulante 339  376   340  376  
       
 
19.2 Cronograma de vencimentos dos impostos parcelados no passivo não circulante ocorrerá 
conforme indicado a seguir: 
 

Em Controladora e 
Consolidado 

  
De 1 a 2 anos 71 
De 2 a 3 anos 69 
De 3 a 4 anos 117 
De 4 a 5 anos 8 
Após 5 anos 75 

 340 
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20.  Imposto de renda e contribuição social 
 
20.1 Reconciliação de despesas com o imposto de renda e a contribuição social 

As informações detalhadas de imposto de renda e contribuição social foram apresentadas nas 
demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº21. 

 

A CBD não paga contribuição social com base em uma ação judicial transitada em julgado favorável no 
passado, portanto a alíquota é 25%.  

(*) Efeito de imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. 
 
  

 Controladora  Consolidado 

 30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 

  Reapresentado   Reapresentado 
      
Lucro antes do IR e CSLL  133 96  331 277 
Despesa de IR e CSLL à alíquota 

nominal 
(32) (23) 

 (122) (120) 

Multas fiscais indedutíveis (6) (5)  (6) (6) 
Equivalência patrimonial 55 84  4 (3) 
Juros sobre capital próprio (*) - 57  - 57 
Benefícios fiscais - 7  10 15 
Outras diferenças permanentes  - (12)  2 (20) 
Imposto de renda e contribuição 

social efetivo 
17 108 

 (112) (77) 

 
     

Imposto de renda e contribuição 
social do exercício: 

  
   

  Correntes 21 155  (290) (78) 
  Diferidos (4) (47)  178 1 
Crédito (despesa) de imposto de 

renda e contribuição social  
17 108 

 
(112) (77) 

Taxa efetiva -12,78% -112,50%  33,84% 27,80% 
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20.2 Composição de imposto de renda e contribuição social diferidos   
 

  Controladora 

  30.06.2020  31.12.2019 

Ativo Passivo Líquido Ativo Passivo Líquido 
      

Prejuízos fiscais e base negativa da 
contribuição social 151 - 151   140   -    140  

Provisão para demandas judiciais 225 - 225   212  -  212  
Amortização fiscal de ágio - (123) (123)   -    (123)  (123) 
Ajuste a marcação a mercado - (8) (8)   -    (4)  (4) 

Imobilizado, intangível e propriedades 
para investimento - (159) (159)   -    (149)  (149) 

Ganhos não realizados com créditos 
tributários - (98) (98)   -    (101)  (101) 

Arrendamento mercantil líquido do 
direito de uso 281 - 281   252   -    252  

Outras 11 - 11  58 - 58 
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos ativos (passivos) brutos 668 (388)  280   662   (377)  285  

       
Compensação (388) 388 -   (377)  377   -   

Imposto de renda e contribuição social 
diferidos ativos (passivos) líquidos 280 - 280   285   -    285  

 
   Consolidado  

   30.06.2020    31.12.2019  

Ativo Passivo Líquido Ativo Passivo Líquido 

        
 Prejuízos fiscais e base negativa da 

contribuição social 636 - 636  538   -   538  

Provisão para demandas judiciais 372 - 372  321   - 321  

Amortização fiscal de ágio - (627) (627)   -    (604)  (604) 

Ajuste a marcação a mercado - (7) (7)   -    (7)  (7) 
 Imobilizado, intangível e propriedades 

para investimento(*)  - (1.172) (1.172)   -    (967)  (967) 

 Ganhos não realizados com créditos 
tributários 97 (259) (162)  82    (322)  (240) 

 Arrendamento mercantil líquido do 
direito de uso 433 - 433   353   -    353  

Hedge de fluxo de caixa - (72) (72)   -    (80)  (80) 

Outras 56 - 56  100  - 100  
 Imposto presumido sobre o patrimônio - 

Éxito 234 - 234  192    -  192 

 Imposto de renda e contribuição social 
diferidos ativos (passivos) brutos 1.828 (2.137) (309)   1.586   (1.980)  (394) 

        

Compensação (1.466) 1.466 -   (1.232)  1.232  -   

 Imposto de renda e contribuição social 
diferidos ativos (passivos) líquidos 362 (671) (309)   354   (748)  (394) 

(*) Oriundos principalmente da mais valia do Éxito. Vide nota nº13. 
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A Companhia estima recuperar esses créditos como segue: 

Ano Controladora Consolidado 
    
Em 1 ano 151 308 
De 1 a 2 anos 93 194 
De 2 a 3 anos 40 194 
De 3 a 4 anos 40 219 
De 4 a 5 anos 40 203 
Acima de 5 anos 304 710 
 668 1.828 

 
20.3 Alterações em imposto de renda e contribuição social diferidos  

 
 Controladora  Consolidado 

30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 
  Reapresentado   Reapresentado 

      
No início do período 285 266  (394) (225) 
Efeitos no resultado:      
Crédito (despesa) no período – Operações 

continuadas 
(4) (47)  178 1 

Despesas no período – Operações 
descontinuadas 

- -  - (122) 

IR sobre Operações descontinuadas - 54  - 316 
Efeitos diretamente no Patrimônio Líquido:    -  
IR sobre outros resultados abrangentes - 

Operações continuadas 
- 2  - 3 

Ajuste de conversão para moeda de 
apresentação 

- -  (92) - 

Ativos mantidos à venda e operações 
descontinuadas  

- -  - 122 

Outros (1) -  (1) (2) 
No final do período 280 275  (309) 93 

 
      

 
  

PÁGINA: 83 de 105

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 1



Notas Explicativas

 
Companhia Brasileira de Distribuição 
 
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias 
30 de junho de 2020 
(Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

 

21. Provisão para demandas judiciais 
 

As informações detalhadas de provisão para demandas judiciais foram apresentadas nas 
demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº22. 

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. 

 

21.1 Controladora 

 Tributárias 
Previdenciárias 
 e trabalhistas 

Cíveis e 
Regulatórias Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 617  236  87  940  
     

Adições  14 52 27 93 
Pagamentos  (2) (35) (31) (68) 
Reversões  (15) (29) (13) (57) 
Atualização monetária  2 14 8 24 

Saldo em 30 de junho de 2020 616 238 78 932 

 

 Tributárias 
Previdenciárias 
 e trabalhistas 

Cíveis e 
Regulatórias Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 679 231 77 987 
     

Adições  91 57 22 170 
Pagamentos  (2) (25) (12) (39) 
Reversões  (120) (45) (14) (179) 
Atualização monetária  10 14 9 33 

Saldo em 30 de junho de 2019 658 232 82 972 

21.2 Consolidado 

 
Tributárias Previdenciárias 

 e trabalhistas 
Cíveis e 

Regulatórias Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 841 319 145 1.305 
     

Adições  15 58 39 112 
Pagamentos  (6) (36) (42) (84) 
Reversões  (17) (35) (22) (74) 
Atualização monetária 3 18 9 30 
Ajuste de conversão para moeda de 
apresentação 

15 3 3 21 

Saldo em 30 de junho de 2020 851 327 132 1.310 

   
   

 
 

Tributárias Previdenciárias 
 e trabalhistas 

Cíveis e 
Regulatórias Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 828 291 116 1.235 
     

Adições  107 369 114 590 
Pagamentos  (2) (296) (66) (364) 
Reversões  (237) (144) (62) (443) 
Atualização monetária 9 48 15 72 
Desconsolidação Via Varejo 111 28 6 145 

Saldo em 30 de junho de 2019 816 296 123 1.235 
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21.3 Tributárias  

 
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. 

Os principais processos tributários provisionados são como segue: 

ICMS 

Em decorrência do julgamento do Supremo Tribunal Federal (“STF”), em 16 de outubro de 
2014, foi decidido que os contribuintes de ICMS que comercializam produtos que compõem 
a cesta básica não têm direito de utilizar integralmente os créditos do referido imposto. A 
Companhia, com auxílio de seus assessores externos, entendeu adequado efetuar o 
provisionamento a respeito do assunto no valor de R$48 em 30 de junho de 2020 (R$50 em 
31 de dezembro de 2019), por considerar esta demanda como perda “provável”. Os valores 
provisionados representam a melhor estimativa da Administração do desembolso provável 
de caixa necessário para liquidar esta demanda. Em 9 de maio de 2019, o STF confirmou o 
entendimento proferido anteriormente e não acatou o pedido de modulação dos efeitos da 
decisão. No entanto, tal decisão não trouxe grandes impactos nas informações financeiras 
da Companhia, uma vez que o valor já era provisionado em sua totalidade. 

Adicionalmente, existem autuações pelo fisco do Estado de São Paulo em relação ao 
ressarcimento de substituição tributária sem o devido cumprimento das obrigações 
acessórias trazidas pela Portaria CAT nº17. Considerando os andamentos processuais 
ocorridos em 2020, a Companhia mantém provisão de R$274 (R$268 em 31 de dezembro 
de 2019), que representa a melhor estimativa da administração do efeito provável de perda, 
relacionado ao aspecto probatório do processo. 

Lei complementar n°110/01 

A Companhia discute judicialmente o direito de não efetuar o recolhimento das contribuições 
previstas na Lei Complementar nº 110/2001, instituídas para o custeio do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS. O montante provisionado em 30 de junho de 2020 é de R$99 
(R$96 em 31 de dezembro de 2019). 

 
Outros assuntos tributários 

Remanesceram outras demandas tributárias que, de acordo com a análise de seus 
consultores jurídicos, foram provisionadas pela Companhia. 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) 
crédito indevido (iv) não incidência de encargos sociais sobre benefícios concedidos aos 
seus funcionários, em razão de decisão desfavorável no Tribunal (v) outros assuntos. O 
montante provisionado em 30 de junho de 2020 para esses assuntos é R$340 (R$349 em 31 
de dezembro de 2019). 

 

Grupo Éxito  

A subsidiária Éxito e suas controladas discutem temas tributários relacionados ao imposto de 
valor agregado, imposto de propriedade e impostos de indústria e comércio, em 30 de junho 
de 2020 o montante é de R$90 (R$78 em 31 de dezembro de 2019).  
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21.4 Previdenciárias e trabalhistas 

A Companhia e suas subsidiárias são parte em vários processos trabalhistas, principalmente 
devido a demissões no curso normal de seus negócios. Em 30 de junho de 2020, a Companhia 
mantinha provisão no montante de R$327 (R$319 em 31 de dezembro de 2019). 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. 

21.5 Cíveis, regulatórias e outros  

A Companhia e suas subsidiárias respondem 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 e suas subsidiárias ajuizaram e respondem 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 é provável que será alterado o valor da 
locação atualmente pago pela companhia. Em 30 de junho de 2020, o montante da 
provisão para essas ações é de R$50 (R$68 em 31 de dezembro de 2019), para as quais 
não há depósitos judiciais.   

• A Companhia e suas subsidiárias ajuízam e respondem 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) e algumas ações envolvendo rescisões 
de contrato com fornecedores. 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$27 (R$24 em 31 de dezembro de 2019). 

• A subsidiária Éxito e suas controladas 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).  

• Em relação a valores provisionados remanescentes a outros assuntos de alçada cível em 
30 de junho de 2020 é de R$39 (R$36 em 31 de dezembro de 2019). 

O total das demandas cíveis e regulatórias em 30 de junho de 2020 é de R$132 (R$145 em 31 
de dezembro de 2019). 
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21.6 Passivos contingentes não provisionados 

A Companhia possui outras demandas que foram analisadas por assessores jurídicos e 
consideradas como probabilidade de perdas possíveis, portanto, não provisionadas. Os processos 
possíveis totalizam um montante atualizado de R$11.038 em 30 de junho de 2020 (R$10.829 em 31 
de dezembro de 2019), e são relacionadas principalmente a: 

•  INSS – O GPA foi autuado pela não incidência de encargos sociais sobre benefícios concedidos 
aos seus funcionários, entre outros assuntos, cuja perda possível corresponde a R$458 em 30 
de junho de 2020 (R$453 em 31 de dezembro de 2019). Os processos estão em discussão 
administrativa e judicial. 

• IRPJ, IRRF, CSLL, IOF - O GPA possui uma série de autuações relativas a processos de 
compensações, regras sobre dedutibilidade de provisões, glosa 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$1.047 em 30 de junho de 2020 
(R$1.055 em 31 de dezembro de 2019).  

• COFINS, PIS e IPI – A Companhia vem sendo questionada sobre compensações realizadas com 
créditos de IPI adquiridos de terceiros e autorizados por medida judicial transitada em julgado; 
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$1.998 em 30 de junho de 2020 (R$2.022 em 31 de 
dezembro de 2019).  

• ICMS - o GPA foi autuado pelos fiscos estaduais quanto à apropriação de créditos de: (i) energia 
elétrica; (ii) aquisições de fornecedores considerados inabilitados perante o cadastro da 
Secretaria da Fazenda Estadual; (iii) incidentes sobre a própria operação de aquisição das 
mercadorias (ICMS próprio) – art. 271 do RICMS/SP; (iv) decorrentes da comercialização de 
garantia estendida; (v) decorrentes de vendas financiadas; e (vi) dentre outros. A soma dessas 
autuações monta a R$6.868 em 30 de junho de 2020 (R$6.773 em 31 de dezembro de 2019), as 
quais aguardam julgamento tanto na esfera administrativa como na judicial.  

• ISS, IPTU, Taxas e outros – Referem-se a autuações sobre retenção de terceiros, divergências 
de recolhimentos de IPTU, multas por descumprimento de obrigações acessórias, ISS e taxas 
diversas, cujo valor monta R$177 em 30 de junho de 2020 (R$123 em 31 de dezembro de 2019) 
e que aguardam decisões administrativas e judiciais.  

• 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$407 em 30 de junho de 
2020 (R$403 em 31 de dezembro de 2019). 

• A subsidiária Éxito e suas controladas 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. 

A Companhia possui processos relativos à cobrança de diferenças no recolhimento de IRPJ, as 
quais, na avaliação da administração e de seus assessores jurídicos, a Companhia tem direito de 
indenização de seus antigos e atuais acionistas, supostamente devidas em relação aos anos-
calendário de 2007 a 2013, sob a alegação de que houve dedução indevida de amortizações de 
ágio. O valor envolvido é de R$1.423 em 30 de junho de 2020 (R$1.409 em 31 de dezembro de 
2019). 
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A Companhia é responsável pelos processos jurídicos da Globex anteriores a associação com 
Casas Bahia (Via Varejo). Em 30 de junho de 2020, o montante envolvido de processos tributários 
é R$451 (R$484 em 31 de dezembro de 2019). 

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$204 
(R$205 em 31 de dezembro de 2019). 

21.7 Depósitos judiciais 

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

 Controladora  Consolidado 

 
30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 

      Tributárias 134  172   200  242  
Trabalhistas 424  424   465  474  
Cíveis e outras 34  43   67  79  
Total 592 639  732 795 

21.8 Garantias 

 
 Consolidado 

Ações  Imóveis  
 Carta de fiança/  
Seguro garantia  Total  

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
         
Tributárias 750 843  10.300 9.162  11.050 10.005 
Trabalhistas - -  776 539  776 539 
Cíveis e outras 9 11  530 469  539 480 
Total 759 854  11.606 10.170  12.365 11.024 

 
O custo das garantias (cartas de fiança e seguro garantia) é de aproximadamente 0,52% do valor 
das causas e é registrado para despesa pela fluência do prazo. 
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21.9  Exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS 

 
Com a sistemática da não-cumulatividade para fins de apuração de PIS e COFINS, a Companhia 
e suas subsidiárias passaram 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. As subsidiárias que tiveram o processo 
transitado em julgado registraram em 2019 o montante de R$368, sendo R$176 no resultado 
financeiro. A Companhia ainda estima o valor potencial dos créditos no valor de R$1.198. 
 
Além disso, com base em acordo de associação firmado entre o GPA e a família Klein após a 
formação da Via Varejo, o GPA tem o direito legal de obter da Via Varejo o reembolso dos créditos 
fiscais decorrentes da exclusão do ICMS das bases de cálculo da PIS e COFINS, relacionado às 
operações da subsidiária Globex (denominação social anterior da Via Varejo) para os períodos 
entre 2003 a 2010. A Via Varejo teve o processo transitado em julgado em maio de 2020.  
 
No período findo em 30 de junho de 2020 a Via Varejo teve o processo transitado em julgado. A 
CBD já reconheceu, com base na documentação até o momento analisada, R$158 de crédito 
referente ao período que lhe é de direito legal, conforme o contrato de associação. O crédito está 
reconhecido no resultado líquido das operações descontinuadas. Na pendência de uma 
justificativa completa a ser fornecida pela Via Varejo sobre os créditos subjacentes a esse direito, 
hoje a Companhia ainda tem um direito remanescente não registrado de R$350. 
 
 

21.10  Arbitragem Imóveis Península 
 
Em 12 de setembro de 2017, a Companhia foi notificada pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
acerca de pedido de instauração de arbitragem apresentado por Banco Ourinvest S.A., instituição 
financeira, na qualidade de administradora e agindo exclusivamente no interesse dos quotistas do 
Fundo de Investimento Imobiliário Península (“Península” e o “Procedimento”). 
 
O Procedimento visa discutir o cálculo do valor locatício, assim como outras questões 
operacionais relacionadas às lojas de propriedade da Península, objeto de contratos de locação e 
acordos celebrados em 2005 (os “Contratos”). Os Contratos asseguram à CBD o uso e exploração 
comercial dos referidos imóveis por 20 anos a contar da sua celebração, renováveis por mais 20 
anos, a critério exclusivo da CBD, e regulam os valores de locação.  

 
O Procedimento trata também de questões derivadas da aplicação dos Contratos, e não afeta a 
continuidade das locações, contratualmente asseguradas. Os valores sobre os quais a Companhia 
está exposta não podem ser determinados com razoável segurança com base no estágio atual do 
processo arbitral. A Administração da Companhia determinou que as possibilidades de perda são 
possíveis, com base na opinião dos assessores jurídicos externos. 
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22. Operações de arrendamento mercantil 

22.1 Obrigações de arrendamento mercantil 
 

As informações detalhadas de obrigações de arrendamento mercantil foram apresentadas nas 
demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº23.1. 

Os contratos de arrendamento mercantil totalizaram R$10.518 em 30 de junho de 2020 (R$8.667 
em 31 de dezembro de 2019), de acordo com o quadro a seguir: 

 Controladora Consolidado 
 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
      
Passivo de arrendamento mercantil - pagamentos 

mínimos de aluguel:     

Até 1 ano 518  533  943  937  
De 1 a 5 anos 1.682  1.663  3.691  2.936  
Mais de 5 anos 2.788  2.725  5.884  4.794  
Valor presente dos contratos de arrendamento 

mercantil  
4.988  4.921  10.518  8.667  

      
Encargos futuros  5.455  5.466  9.083  8.007  
Valor futuro dos contratos de arrendamento 

mercantil  
10.443  10.387  19.601  16.674  

A despesa de juros dos passivos de arrendamento está apresentada na nota nº 28. A taxa de juros 
incremental da Companhia e suas subsidiárias na data da assinatura dos contratos foi de 10,16% 
no semestre findo em 30 de junho de 2020 (13,01% em 30 de junho de 2019). 

 

22.2 Movimentação das obrigações de arrendamento mercantil 

 
Controladora   Consolidado 

 Em 31 de dezembro de 2019  
 

4.921  8.667 
 Captação  100  598 
 Remensuração  219  1.301 
 Provisão de juros  263  462 
 Amortizações  (484)  (848) 
 Baixa por antecipação do encerramento do contrato  (22)  (114) 
Transferência para subsidiária  (9)  - 
Ajuste de conversão para moeda de apresentação  -  452 
 Em 30 de junho de 2020  

 
4.988  10.518 

     
Passivo circulante  518  943 
Passivo não circulante 4.470  9.575 
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  Controladora   Consolidado 
 Em 31 de dezembro de 2018   4.670  5.787 
 Captação   4  72 
 Remensuração   163  367 
 Provisão de juros   269  505 
 Variação cambial e monetária  -  1 
 Amortizações   (451)  (945) 
 Baixa por antecipação do encerramento do contrato   (71)  (94) 
 Passivos relacionados aos ativos mantidos à venda   
e operações descontinuadas 

 -  136 

 Em 30 de junho de 2019 - reapresentado  4.584  5.829 
     
Passivo circulante  438  531 
Passivo não circulante  4.146  5.298 
 

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

 
Controladora Consolidado 

30.06.2020  30.06.2019 
 

30.06.2020  30.06.2019 
Despesas (receitas) do período: 

 Reapresentado   Reapresentado 
      
Variáveis (0,1% a 4,5% das vendas) 32 14  44 15 
Subarrendamentos (*) (78) (95)  (86) (104) 

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

 
23. Receitas a apropriar 

 
As receitas a apropriar são registradas pela Companhia e suas subsidiárias como passivo pela 
antecipação de valores recebidos de parceiros comerciais pela exclusividade na prestação de serviços 
de intermediação de garantias complementares ou estendidas e valores referentes ao aluguel de ponta 
de gôndola e painel luminoso (back lights) para exposição de produtos dos fornecedores, são 
reconhecidas ao resultado do exercício pela comprovação da prestação de serviço na venda dessas 
garantias para os parceiros comerciais. 

As informações detalhadas de receitas a apropriar foram apresentadas nas demonstrações financeiras 
anuais de 2019, na nota explicativa nº24. 
 

 Controladora Consolidado 
 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
      
Compromisso de venda futura de imóveis 17 10 107 10 
Garantias complementares ou estendidas  14 16 14 16 
Contrato de prestação de serviço – Allpark 9 9 9 9 
Receita com operadoras de cartão de crédito e bancos 14 42 61 84 
Back lights - - 74 142 
Cartão Presente 5 6 77 99 
Outros  1 1 47 31 
 60 84 389 391 
      
Circulante 40 60 368 365 
Não circulante 20 24 21 26 
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24. Patrimônio líquido 

As informações detalhadas de patrimônio líquido foram apresentadas nas demonstrações financeiras 
anuais de 2019, na nota explicativa nº25. 

24.1 Capital social 
 
O capital social subscrito e integralizado, em 30 de junho de 2020, é representado por 268.049 
(267.997 em 31 de dezembro de 2019) de milhares de ações ordinárias nominativas sem valor 
nominal. Em 2 de março foi concluído o processo de conversão das ações preferencias em ações 
ordinárias e o GPA passou a negociar no Novo Mercado. 
 
A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de 400.000 (em milhares de 
ações), independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de 
Administração, que fixará as condições de emissão. 
 
Em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 19 de fevereiro de 2020, 24 de março de 
2020 e 13 de maio de 2020, foram aprovados os aumentos de capital no montante de R$2 (R$32 em 
31 de dezembro de 2019) mediante a emissão de 52 mil de ações ordinárias (1.152 mil de ações 
preferenciais em 31 de dezembro de 2019). Em 30 de junho de 2020 o capital social é de R$6.859 
(R$6.857 em 31 de dezembro de 2019). 
 

24.2 Plano de outorga de opções de compra de ações ordinárias vigentes 
 

    30.06.2020 
    Quantidade de opções (em milhares) 
Séries 
outorgadas 

Data da 
outorga 

1ª data de 
 exercício  

Preço de exercício 
na data da outorga Outorgadas Exercidas Canceladas Vigentes 

Série B4 31/05/2017 31/05/2020 0,01 537 (225) (55) 257 
Série C4 31/05/2017 31/05/2020 56,78 537 (222) (57) 258 
Série B5 31/05/2018 31/05/2021 0,01 594 (131) (41) 422 
Série C5 31/05/2018 31/05/2021 62,61 594 (127) (44) 423 
Série B6 31/05/2019 31/05/2022 0,01 434 (5) (19) 410 
Série C6 31/05/2019 31/05/2022 70,62 331 (5) (20) 306 
    3.027 (715) (236) 2.076 

 

A movimentação da quantidade de opções outorgadas, a média ponderada do preço de exercício e 
a média ponderada do prazo remanescente são apresentadas no quadro abaixo: 

    Opções 
 Média ponderada 

do preço de exercício    

 Média ponderada 
do prazo contratual 

remanescente  

    Em milhares R$  
 Total a exercer em 31 de dezembro de 2019    2.153 30,25 1,50 
     
 Canceladas durante o período    (16) 38,90  
 Exercidas durante o período    (61) 28,03  
 Em aberto no fim do período    2.076 30,24 1,04 
 Total a exercer em 30 de junho de 2020    2.076 30,24 1,04 

 

Os valores registrados no resultado da Controladora e no Consolidado em 30 de junho de 2020 
foram de R$12 (R$27 em 31 de dezembro de 2019). 
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24.3 Outros resultados abrangentes 

Variação cambial de investimento no exterior 

Efeito cumulativo dos ganhos e perdas de variações cambiais na conversão dos ativos, passivos 
e resultados de (i) euros para Reais, correspondendo ao investimento da CBD na subsidiária 
Cnova N.V gerando uma perda de R$142 e de (ii) pesos colombianos para Reais, 
correspondendo ao investimento da Sendas na subsidiária Éxito gerando um ganho de R$1.444. 
O efeito total na controladora foi de R$1.302 (R$151 em 31 de dezembro de 2019). 

 

25. Receita de venda de bens e/ou serviços 

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

 Controladora Consolidado 

 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 
     

Receita bruta de vendas:     Mercadorias 14.717 13.597 43.950 27.959 
Prestação de serviços e outros 199 188 784 210 
Devoluções e cancelamento de vendas (103) (95) (177) (123) 

 
14.813 13.690 44.557 28.046 

 
    

Impostos sobre vendas (1.287) (1.065) (4.109) (2.256) 
Receita líquida 13.526 12.625 40.448 25.790 

 
26. Despesas por natureza  

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

 Controladora Consolidado 

 
30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 

  Reapresentado  Reapresentado 
     
Custo com estoques (9.399) (8.505) (30.486)  (19.379) 
Despesas com pessoal (1.560) (1.648) (3.621)  (2.457) 
Serviços de terceiros (239) (236) (531)  (332) 
Despesas funcionais (582) (698) (1.337)  (973) 
Despesas comerciais (491) (476) (1.029)  (662) 
Outras despesas (324) (220) (771)  (304) 

 
(12.595) (11.783) (37.775) (24.107) 

 
    

     
Custo das mercadorias vendidas e/ou serviços (10.046) (9.128) (31.781)  (20.172) 
Despesas com vendas (2.209) (2.290) (4.985)  (3.411) 
Despesas gerais e administrativas (340) (365) (1.009)  (524) 

 
(12.595) (11.783) (37.775) (24.107) 
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27. Outras despesas operacionais, líquidas  

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

 Controladora Consolidado 

 
30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 

  Reapresentado  Reapresentado 
     
Parcelamento de impostos e contingências 

tributárias 
(28) (61) (39) (71) 

Gastos com integração e reestruturação (*) (189) (48) (278) (50) 
Resultado com ativo imobilizado (**) 241 3 209 (1) 
Gastos com prevenção - Covid-19 (***) (82) - (198) - 
Outros (2) - (2) - 
Total (60) (106) (308) (122) 

(*) valores relacionados a gastos de reestruturação nas operações brasileiras e gastos no processo de aquisição 
do Grupo Éxito. 

(**) O resultado de imobilizado foi impactado principalmente pelas operações de Sale and Leaseback no montante 
de R$64 (vide nota nº1.3), alienação de 3 lojas na cidade de Curitiba no montante de R$68 e a alienação parcial 
de 1 imóvel non core na cidade de São Paulo no montante de R$138 (vide nota nº32). 

(***) 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. 
 

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

 Controladora Consolidado 

 
30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 

  Reapresentado  Reapresentado 
Despesas financeiras:     Custo da dívida (146) (162) (394) (185) 
Custo com antecipação de recebíveis (35) (53) (58) (77) 
Atualizações monetárias passivas (102) (64) (208) (67) 
Juros sobre passivo de arrendamento (260) (259) (462) (323) 
Outras despesas financeiras (42) (41) (138) (53) 
Total de despesas financeiras (585) (579) (1.260) (705) 

 
    

Receitas financeiras:     
Rentabilidade de caixa e equivalentes de caixa 48 8 127 10 
Atualizações monetárias ativas 82 54 227 89 
Outras receitas financeiras 3 4 7 5 
Total de receitas financeiras 133 66 361 104 
     
Total (452) (513) (899) (601) 

 
Os efeitos do hedge são contabilizados na rubrica “Custo da dívida” e estão divulgados na nota nº18. 
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29. Lucro por ação 
 

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

O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores de ações 
ordinárias e a média ponderada das ações ordinárias em circulação utilizadas para calcular o lucro 
(prejuízo) básico e diluído por ação em cada período apresentado. Após o processo de migração para 
o novo mercado a Companhia possui uma única classe de ações e está reapresentando 2019 com 
essa consideração. 
 
 

 30.06.2020  30.06.2019 
   Reapresentado 
Numerador básico 

   
Lucro básico alocado e não distribuído op. continuadas 150  200 
Lucro básico alocado e não distribuído op. descontinuadas 54  344 
Lucro líquido alocado disponível para acionistas 204   544 

    
Denominador básico (milhões de ações)    
Média ponderada da quantidade de ações 268  267 

    
Lucro básico por milhões de ações (R$) - operações continuadas 0,54146  0,75011 
Lucro básico por milhões de ações (R$) - operações descontinuadas 0,20165  1,29019 
Lucro básico por milhões de ações (R$) - total 0,74311  2,04031 
    
Numerador diluído    
Lucro diluído alocado e não distribuído op. continuadas 150  200 
Lucro diluído alocado e não distribuído op. descontinuadas 54  344 
Lucro líquido alocado disponível para acionistas  204  544 

    
Denominador diluído    
Média ponderada da quantidade de ações (milhões) 268  267 
Opções de compra de ações 1  1 
Média ponderada diluída das ações (milhões) 269  268 
    
Lucro diluído por milhões de ações (R$) - operações continuadas 0,54044  0,74905 
Lucro diluído por milhões de ações (R$) - operações descontinuadas 0,20127  1,28847  
Lucro diluído por milhões de ações (R$) – total 0,74171  2,03752 
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30. Informações sobre os segmentos  

As informações sobre os segmentos foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 
2019, na nota explicativa nº31. 

A Administração considera os seguintes segmentos: 

• Varejo - inclui as bandeiras “Pão de Açúcar”, “Extra Hiper”, “Extra Supermercado”/ “Mercado Extra”, 
“Minimercado Extra”, “Minuto Pão de Açúcar”, “Compre Bem”, “Posto Extra”, “Drogaria Extra” e 
“GPA Malls”. 

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

• Grupo Éxito – inclui a companhia Éxito (Colômbia) e suas controladas Libertad (Argentina) e Disco 
del Uruguay (Uruguai). O Éxito opera as marcas Surtimax, Super Inter, e Carulla. 

Os segmentos eletroeletrônico e de comércio eletrônico foram vendidos e estão apresentados como 
operações descontinuadas em 30 de junho de 2019. Os outros negócios são compostos pelos 
resultados de James, Cheftime, Stix e Cnova N.V.. Ambos segmentos são mantidos nesta nota 
explicativa para fins de reconciliação com as informações contábeis consolidadas. 

As eliminações do resultado e do balanço são apresentadas dentro do próprio segmento. 

As debêntures e empréstimos em moeda nacional e estrangeira para a aquisição do Éxito e os juros 
sobre eles foram considerados no Grupo Éxito, bem como outras despesas relacionadas à aquisição.  

As informações dos segmentos da Companhia estão incluídas no quadro a seguir: 
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Descrição 
Varejo 

 

Atacado de 
autosserviços 

 
Grupo Éxito 

 

Ativos mantidos à 
venda e operações 

descontinuadas  
 

Outros negócios  Total 

30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 
 

30.06.2020 30.06.2019 

  Reapre-
sentado 

  Reapre-
sentado 

     Reapre-
sentado 

     Reapre-
sentado 

                  
Receita líquida de vendas 14.064  12.931   16.029  12.859   10.331 -  - -  24  -    40.448  25.790  

Lucro bruto 3.575  3.559   2.550  2.059   2.535 -  - -  7  -    8.667  5.618  

Depreciação e amortização (524)  (472)  (233)  (184)  (339) -  - -  (3)  -    (1.099)  (656) 

Equivalência patrimonial 51  38   -  -    (41) -  - -  (46)  (65)  (36)  (27) 

Lucro operacional 460  323   733  628   137 -  - -  (100)  (73)  1.230  878  

Resultado financeiro líquido (453)  (507)  (127)  (94)  (318) -  - -  (1)  -    (899)  (601) 

Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL 7  (184)  606  534   (181) -  - -  (101)  (73)  331  277  

IR e CSLL 1  98   (198)  (175)  83 -  - -  2  -    (112)  (77) 

Lucro (prejuízo) das op. Continuadas 8  (86)  408  359   (98) -  - -  (99)  (73)  219  200  
Lucro (prejuízo) das op. 

Descontinuadas 
54  340   -  -    (1) -  - 36  1  -    54  376  

Lucro (prejuízo) líquido do período 62  254   408  359   (98) -  - 36  (99)  (73)  273  576  

 
                 

 30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 

Ativo circulante 8.695 8.002  5.775 5.290  6.621 6.590  -  -   64 10  21.155  19.892  

Ativo não circulante 15.483 15.568  7.814 7.475  18.585 15.030  -  -    49  26  41.931 38.099  

Passivo circulante 9.295 11.557   3.600 4.317  8.593 7.252  -  -  106  9  21.594  23.135 

Passivo não circulante 11.967 9.725   3.379 2.295  10.524 9. 324  -  -    2  1    25.872  21.345  

Patrimônio líquido 2.916 2.288   6.610 6.153  6.089 5.044  -  -  5  26   15.620  13.511  
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Notas Explicativas

 
Companhia Brasileira de Distribuição 
 
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias 
30 de junho de 2020 
(Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

 

A Companhia e suas subsidiárias atuam principalmente como varejista de alimentos, vestuário, 
eletrodomésticos e outros produtos. A receita líquida total é composta pelas seguintes bandeiras: 

 30.06.2020 30.06.2019 
Assaí 16.029  12.859 
Extra/ Compre Bem 8.421  7.627 
Pão de Açúcar 3.671  3.317 
Proximidade 762  606 
Grupo Éxito 10.331  - 
Postos/ Drogarias/ Delivery 1.209  1.367 
Outros negócios 25  14 
Total de vendas líquidas 40.448  25.790 

 
31. Transações não caixa 

 

Durante o semestre findo em 30 de junho de 2020 a Companhia teve transações que não 
representaram desembolso de caixa e, portanto, não foram apresentadas nas demonstrações do fluxo 
de caixa, conforme abaixo: 

• Compras de imobilizado que ainda não foram pagos: na nota nº15.2; 

• Compras de ativo intangível que ainda não foram pagos: na nota nº16.2; 

• Imposto de renda diferido na nota nº20; 

• Provisionamento de novas demandas judiciais na nota nº21. 

 
32. Ativos não circulantes mantidos à venda e operações descontinuadas 

32.1 Ativos circulantes mantidos para venda 

As informações sobre os Ativos não circulantes mantidos à venda e operações descontinuadas foram 
apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019, na nota explicativa nº33. 
 

Controladora 

 

Consolidado 

 

30.06.2020  31.12.2019 

 

30.06.2020  31.12.2019 

 
      

Imóveis/terrenos da controladora disponíveis para venda 448 
 

171 554  171 

Empreendimentos imobiliários Éxito -  
 -  32 

 47 

Ativos mantidos à venda e operações descontinuadas 448  171 586  218 

 
 

A Companhia e subsidiarias celebraram um contrato de Sale and Leaseback, conforme detalhado na 
nota 1.3. A variação no período é principalmente em virtude da assinatura desses contratos. Além 
disso, a Companhia celebrou um contrato de compra e venda de um terreno em 29 de setembro de 
2018 pelo montante de R$200, cuja venda não foi reconhecida nos termos do IFRS 15 devido às 
características contratuais de pagamento de longo prazo e transferência de título legal em data futura a 
ser definida pelo comprador. No período findo em 30 de junho de 2020 a Companhia transferiu a 
escritura (título legal), a pedido do comprador, de acordo com o previsto em contrato, de certas 
matrículas que perfazem 78% do terreno e reconheceu um ganho de R$138 (vide nota nº27) na linha 
de resultado com imobilizado. A transação resultou no reconhecimento de valor a receber de R$158, 
apresentado na nota explicativa nº8, com vencimento em setembro de 2023, para o qual a Companhia 
obteve fiança bancária como garantia de recebimento de tal valor. 
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Notas Explicativas

 
Companhia Brasileira de Distribuição 
 
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias 
30 de junho de 2020 
(Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

 

Conforme divulgado na nota 12.3, em 14 de junho de 2019, foi concluído o processo de venda da Via 
Varejo S.A. (“VV”), data em que o controle da subsidiária passou a ser exercido pelos seus novos 
controladores.  

Segue abaixo a demonstração do fluxo de caixa resumido da Via Varejo para o período comparativo: 
 

 Fluxos de Caixa:  
 

31.05.2019 

  Caixa aplicado nas atividades operacionais   (2.640) 
 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento   (234) 
 Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento   (651) 
 Variação de caixa no período   (3.525) 

 

A composição do lucro das operações descontinuadas apresentado nas demonstrações do resultado 
consolidadas da Companhia é a seguinte: 

 
 Demonstração do Resultado:  30.06.2020   31.05.2019 
   Reapresentado 
Receita Operacional Líquida -  10.527 
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social -  169 
Imposto de renda e contribuição social -  (119) 
Lucro do período -  50 
    
Outros resultados das operações descontinuadas 54  (83) 
Ganho na venda das operações descontinuadas (nota nº12.3) -  409 
Lucro das operações descontinuadas apresentado nas demonstrações 

consolidadas do resultado da Companhia  
54  376 

    
Atribuível:    

Acionistas controladores da Companhia  54  344 
Participação dos acionistas não controladores -  32 

 
Adicionalmente, foi efetuada uma reclassificação de custos incorridos na Controladora principalmente 
relacionada a custos indenizatórios de contingências oriundas de períodos anteriores à aquisição, 
pagos a Via Varejo. Nos termos do IFRS 5, tais custos foram reclassificados para atividades 
descontinuadas no montante de R$54 em 30 de junho de 2020 (R$83 em 30 de junho de 2019). No 
montante de R$ 54 está incluindo o valor de R$158 correspondente ao direito do GPA de receber da 
Via Varejo o reembolso do benefício da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS de sua antiga 
subsidiária Globex, após o processo transitado em julgado, referente ao período de 2007 e 2010 (vide 
nota nº21.9). 
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Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes

Quantidade % Quantidade % Quantidade %
Wilkes Participações S/A 94.019.178 35,08% 0 0,00% 94.019.178 35,08%
Jean-Charles Naouri* 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
Geant International BV* 9.423.742 3,52% 0 0,00% 9.423.742 3,52%
Segisor* 5.600.050 2,09% 0 0,00% 5.600.050 2,09%
Casino Guichard Perrachon* 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
King LLC* 852.000 0,32% 0 0,00% 852.000 0,32%
Helicco Participações Ltda. 581.600 0,22% 0 0,00% 581.600 0,22%
BlackRock, Inc.* 17.767.984 6,63% 0 0,00% 17.767.984 6,63%
Conselho de Administração 563.805 0,21% 0 0,00% 563.805 0,21%
Diretoria 188.536 0,07% 0 0,00% 188.536 0,07%
Conselho Fiscal 37.078 0,01% 0 0,00% 37.078 0,01%
Em Tesouraria 239.060 0,09% 0 0,00% 239.060 0,09%
Outros 138.776.461 51,77% 0 0,00% 138.776.461 51,77%
Total 268.049.496 100,00% 0 0,00% 268.049.496 100,00%
(*) Sociedade não residente

Quantidade % Quantidade % Quantidade %
Casino Guichard Perrachon* 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
Segisor* 223.698.566 100,00% 0 0,00% 223.698.566 100,00%
Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 223.698.568 100,00% 0 0,00% 223.698.568 100,00%
(*) Sociedade não residente

QUOTISTAS QTD QUOTAS % AÇÕES PN % Quantidade %
Casino Guichard Perrachon* 1.774.479.286 100,00% 0 0,00% 1.774.479.286 100,00%
TOTAL 1.774.479.286 100,00% 0 0% 1.774.479.286 100,00%

ACIONISTAS AÇÕES ON % AÇÕES PN % Quantidade %
ALMANACENES ÉXITO S.A.* 3.000 100,00% 0 0,00% 3.000 100,00%
TOTAL 3.000 100% 0 0% 3.000 100,00%

ACIONISTAS* AÇÕES ON % AÇÕES PN % Quantidade %
Sendas 432.256.668 96,57% 0 0,00% 432.256.668 96,57%
Minoritários 15.347.648 3,43% 0 0,00% 15.347.648 3,43%
TOTAL 447.604.316 100,00% 0 0,00% 447.604.316 100,00%

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA (ACIONISTA DA COMPANHIA), ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

ALMANACENES ÉXITO S.A. Posição em (em unidades)

Posição Acionária - 30/06/2020

Posição em unidades

ONPER INVESTIMENTOS 2015 S.L. Posição em unidades

Ações Preferenciais Total

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA (ACIONISTA DA COMPANHIA), ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA (ACIONISTA DA COMPANHIA), ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

WILKES PARTICIPAÇÕES S.A

TotalAções Preferenciais

Posição em 30/06/2020
(Em unidades)

POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES DA COMPANHIA, ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (Companhia de capital aberto)

Acionista
Ações Ordinárias

Acionista / Cotista
Ações Ordinárias

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA (ACIONISTA DA COMPANHIA), ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

Posição em unidades                                                                                   SEGISOR
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Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes

Posição Acionária - 30/06/2020

POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES DA COMPANHIA, ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

Quantidade % Quantidade % Quantidade %
Controlador 110.476.573               41,21% -                             - 110.476.573                 41,21%

Administradores
Conselho de Administração 563.805 0,21% -                             - 563.805 0,21%
Diretoria 188.536 0,07% -                             - 188.536 0,07%
Conselho Fiscal 37.078 0,01% 37.078 0,01%

Ações em Tesouraria 239.060 0,09% -                             - 239.060 0,09%

Outros Acionistas 156.544.445 58,40% -                             - 156.544.445 58,40%

Total 268.049.496               100,00% -                             - 268.049.496                 100,00%

Ações em Circulação 157.333.864               58,70% -                             - 157.333.864                 58,70%

Quantidade % Quantidade % Quantidade %
Controlador 99.619.230                 99,94% 10.857.343                6,49% 110.476.573                 41,36%

Administradores
Conselho de Administração - 0,00% 563.804                     0,34% 563.804                        0,21%
Diretoria - 0,00% 35.815                       0,02% 35.815                          0,01%

Ações em Tesouraria - 0,00% 232.586                     0,14% 232.586                        0,09%

Outros Acionistas 60.621                        0,06% 155.709.663              93,02% 155.770.284                 58,32%

Total 99.679.851                 100,00% 167.399.211              100,00% 267.079.062                 100,00%

Ações em Circulação 60.621                        0,06% 156.309.282              93,38% 156.369.903                 58,55%

Ações Preferenciais

Posição em 30/06/2020 (em unidades)                 
Total

POSIÇÃO ACIONÁRIA CONSOLIDADA DOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES E AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

POSIÇÃO ACIONÁRIA CONSOLIDADA DOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES E AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

Ações Ordinárias
Acionista

Ações Ordinárias
Acionista

Ações Preferenciais

Posição em 30/06/2019 (em unidades)                 
Total
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Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial  - Sem Ressalva

RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Companhia Brasileira de Distribuição
São Paulo - SP

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia Brasileira de Distribuição 
(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.

Alcance da revisão

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

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.

Ênfase

Reapresentação dos valores correspondentes

Conforme mencionado na nota explicativa 4.1, em decorrência da adoção do pronunciamento contábil NBC TG 06 e IFRS16 – 
Arrendamentos, os valores correspondentes, individuais e consolidados, relativos às informações contábeis intermediárias 
correspondentes às demonstrações do resultado para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2019 e dos fluxos de 
caixa para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão 
sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa 
conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

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, 29 de julho de 2020

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

PÁGINA: 102 de 105

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 1



Antonio Humberto Barros dos Santos
Contador CRC-1SP161745/O-3
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Não aplicável para o período
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor 
Independente

Não aplicável para o período
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