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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
 
Aos Administradores e Acionistas  
da Companhia Brasileira de Distribuição 

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia Brasileira 
de Distribuição e os balanços patrimoniais consolidados da Companhia 
Brasileira de Distribuição e empresas controladas, levantados em  
31 de dezembro de 2007 e 2006, e as respectivas demonstrações  
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens  
e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas 
datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras das 
empresas investidas Pão de Açúcar Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios e Miravalles Empreendimentos e Participações S.A. relativas 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 foram 
examinadas por outros auditores independentes. Nossa opinião, no que 
diz respeito aos valores do investimento, do resultado de equivalência 
patrimonial, dos ativos e passivos, das receitas líquidas de vendas e 
do resultado líquido do exercício, e aos valores e demais informações 
incluídos nas notas explicativas às demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia, oriundos dessas investidas, 
está baseada exclusivamente no parecer desses auditores. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de 
auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) o planejamento dos 
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações 
e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia e empresas 
controladas; b) a constatação, com base em testes, das evidências 
e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 
divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis 
mais representativas adotadas pela administração da Companhia e 
empresas controladas, bem como da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opinião, com base em nossos exames e nos pareceres de outros 
auditores independentes, as demonstrações financeiras referidas 
no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Brasileira 
de Distribuição e a posição patrimonial e financeira consolidada da 
Companhia Brasileira de Distribuição e empresas controladas em 31 de 
dezembro de 2007 e 2006, o resultado de suas operações, as mutações 
de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos 
referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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4.  Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitirmos 
parecer sobre as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1, 
tomadas em conjunto. As demonstrações dos fluxos de caixa e do valor 
adicionado, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2007 e 2006, apresentadas para propiciar informações suplementares 
sobre a Companhia e empresas controladas, não são requeridas como 
parte integrante das demonstrações financeiras básicas, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações dos 
fluxos de caixa e do valor adicionado foram submetidas aos mesmos 
procedimentos de auditoria descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião 
e com base no parecer de outros auditores independentes mencionado 
no primeiro parágrafo, estão adequadamente apresentadas, em todos 
os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2008.

 
 ERNST & YOUNG 
 Auditores Independentes S.S. 
 CRC-2SP015199/O-6 

 Sergio Citeroni
 Contador 
 CRC-1SP170652/O-1 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS 
31 de dezembro de 2007 e 2006 
(Em milhares de reais) 

 Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  2006  2007  2006 

ATIVO  

Circulante  

Caixa e bancos   271.575  146.869  414.013  247.677 

Aplicações financeiras  3  478.957  381.785  650.119  1.033.834 

Contas a receber  4  923.165  756.359  1.816.362  1.621.592 

Estoques  5  1.154.303  944.147  1.534.242  1.231.963 

Impostos a recuperar  6  264.770  256.306  379.980  378.849 

Imposto de renda e contribuição social diferidos  17  68.303  101.794  88.128  238.676 

Fundo de investimento em direito creditório  7  54.621  - - -

Outros   102.670  100.037  126.288  125.825 

Total do circulante   3.318.364  2.687.297  5.009.132  4.878.416 

Não circulante  

Realizável a longo prazo  

Fundo de investimento em direito creditório  7  - 164.034  - -

Contas a receber  4  - - 371.221  334.247 

Impostos a recuperar  6  135.062  94.459  142.159  95.970 

Imposto de renda e contribuição social diferidos  17  556.864  557.558  1.026.540  837.676 

Valores a receber de partes relacionadas  8  332.083  578.884  252.890  245.606 

Depósitos para recursos judiciais  16  133.666  112.036  205.000  163.065 

Outros   23.186  14.091  55.969  17.634 

Total do realizável a longo prazo   1.180.861  1.521.062  2.053.779  1.694.198 

Permanente  

Investimentos  9  1.365.370  1.116.870  110.987  79.557 

Imobilizado  10  4.157.570  3.569.815  4.820.179  4.241.040 

Intangível  11  290.560  413.822  674.852  630.945 

Diferido  12  77.085  76.063  77.177  76.281 

Total do permanente   5.890.585  5.176.570  5.683.195  5.027.823 

Total do ativo não circulante   7.071.446  6.697.632  7.736.974  6.722.021 

TOTAL DO ATIVO   10.389.810  9.384.929  12.746.106  11.600.437 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS 
31 de dezembro de 2007 e 2006 
(Em milhares de reais) 

  Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  2006  2007  2006 

PASSIVO  

Circulante  

Fornecedores   1.838.596  1.694.683  2.324.975  2.027.268 

Empréstimos e financiamentos  13  161.698  511.321  1.439.029  871.321 

Debêntures  14  27.881  414.761  27.881  414.761 

Salários e encargos sociais   137.031  146.988  173.053  173.010 

Impostos e contribuições a recolher  15  81.884  53.602  102.418  68.675 

Dividendos propostos  18  50.084  20.312  50.084  20.312 

Financiamento de compra de imóveis   15.978  44.366  15.978  44.366 

Aluguéis a pagar   29.299  27.676  44.159  40.924 

Outros   136.159  97.622  175.137  163.272 

Total do passivo circulante   2.478.610  3.011.331  4.352.714  3.823.909 

Não circulante  

Empréstimos e financiamentos  13  683.126  139.597  919.294  1.382.152 

Debêntures  14  779.650  - 779.650  -

Provisão para passivo a descoberto de controlada  9  28.623  43.673  - -

Impostos parcelados  15  239.896  248.163  250.837  261.101 

Provisão para contingências  16  1.156.954  1.084.722  1.216.189  1.137.627 

Outros   10.959  15.316  77.612  25.105 

Total do passivo não circulante   2.899.208  1.531.471  3.243.582  2.805.985 

Participação de acionistas não controladores   - - 137.818  128.416 

Patrimônio líquido  

Capital Social  18  4.149.858  3.954.629  4.149.858  3.954.629 

Reserva de capital  18  517.331  517.331  517.331  517.331 

Reserva de lucros  18  344.803  370.167  344.803  370.167 

  5.011.992  4.842.127  5.011.992  4.842.127 

Total do passivo e patrimonio líquido   10.389.810  9.384.929  12.746.106  11.600.437 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006  
(Em milhares de reais, exceto lucro por ação) 

  Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  2006  2007  2006 

Receita operacional bruta  1 2.787.417 1 1.905.981 1 7.642.563 1 6.460.296

Impostos sobre vendas  (2.054.032) (1.932.528) (2.739.676) (2.579.893)

Receita líquida de vendas  1 0.733.385 9 .973.453 1 4.902.887 1 3.880.403

Custo das mercadorias vendidas  (7.688.807) (7.171.308) (10.724.499) (9.962.965)

Lucro bruto  3 .044.578 2 .802.145 4 .178.388 3 .917.438

(Despesas) receitas operacionais

Despesas com vendas  (1.839.518) (1.729.753) (2.552.453) (2.418.929)

Gerais e administrativas  (337.381) (353.266) (500.347) (527.145)

Depreciação e amortização  (430.979) (399.922) (550.696) (547.943)

Impostos e taxas  (64.993) (52.888) (99.575) (84.923)

Despesas financeiras  19 (385.547) (477.119) (555.578) (654.025)

Receitas financeiras 19 233.589 319.772 344.413 433.398

Resultado de equivalência patrimonial 9 64.824 27.436 (28.923) (53.197)

  (2.760.005) (2.665.740) (3.943.159) (3.852.764)

Lucro operacional  284.573 136.405 235.229 64.674

Resultado não operacional 22 (10.451) (17.008) (9.084) (323.229)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda, 

contribuição social e da participação dos empregados  274.122 119.397 226.145 (258.555)

Imposto de renda e contribuição social 17 (53.919) (20.452) (11.404) (1.472)

Lucro (prejuízo) antes das participações  220.203 98.945 214.741 (260.027)

Participações minoritárias  - -  9.536 358.972

Participação dos empregados nos resultados  (9.325) (13.421) (13.399) (13.421)

Lucro líquido do exercício   210.878 85.524 210.878 85.524

Ações no final do exercício  227.920 227.543 (*)

Lucro líquido do exercício por ação  0,925 0,376

(*) Considerando o agrupamento de ações mencionado na Nota 18.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – CONTROLADORA  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006  
(Em milhares de reais) 

   Reserva Reserva

  Capital especial de   Retenção Lucros

  Social ágio Legal Expansão de lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2005 NOTA 3.680.240 - 118.797 240.460 212.875 - 4.252.372

Aumento do capital social

Capitalização de reservas  267.177 - - (240.460) (26.717) - -

Integralização de capital  7.212 - - - - - 7.212

Destinação de reserva  - - - 167.542 (167.542) - -

Incorporação de controladora  - 517.331 - - - - 517.331

Lucro líquido do exercício  - - - - - 85.524 85.524

Reserva legal  - - 4.276 - - (4.276) -

Dividendos propostos  - - - - - (20.312) (20.312)

Reserva de retenção de lucros  - - - - 60.936 (60.936) -

Saldos em 31 de dezembro de 2006  3.954.629 517.331 123.073 167.542 79.552 - 4.842.127

Aumento do capital social

Capitalização de reservas 18 186.158 - - (167.542) (18.616) - -

Capital subscrito 18 9.071 - - - - - 9.071

Destinação de reserva 18 - - - 54.842 (54.842) - -

Lucro líquido do exercício 18 - - - - - 210.878 210.878

Reserva legal 18 - - 10.544 - - (10.544) -

Dividendos propostos 18 - - - - - (50.084) (50.084)

Reserva de retenção de lucros 18 - - - - 150.250 (150.250) -

Saldos em 31 de dezembro de 2007  4.149.858 517.331 133.617 54.842 156.344 - 5.011.992

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 
(Em milhares de reais) 

 Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  2006  2007  2006 

ORIGENS DE RECURSOS

Das operações

Lucro líquido do exercício  210.878 85.524 210.878 85.524

Itens que não afetam o capital circulante

Imposto de renda e contribuição social diferido 17 694 (3.961) (188.864) 63.202

Juros e variações monetárias de longo prazo, líquidos  80.597 83.467 82.747 184.093

Realização de ganho diferido  - (58.151) - (58.151)

Resultado da equivalência patrimonial 9 (64.824) (27.436) 28.923 53.197

Depreciação e amortização  430.979 399.922 550.696 547.943

Custo contábil de ativos imobilizados baixados  10.201 44.586 11.062 84.014

Provisão para contingências 16 50.255 89.562 71.103 94.010

Provisão para baixas e perdas do imobilizado 11 1.860 6.535 2.205 12.685

Provisão para amortização de ágio  - - - 268.886

Participação de acionistas não controladores  - - (9.536) (358.972)

  720.640 620.048 759.214 976.431

De acionistas

Aumento de capital 18 9.071 7.212 9.071 7.212

Aumento da reserva especial de ágio  - 37 - 37

De terceiros

Ingressos de financiamentos e empréstimos a longo prazo  1.323.207 6.400 1.323.208 6.400

Redução de outros ativos não circulantes  351.647 299.400 - 57.758

Efeito no capital circulante líquido consolidado por

aporte de minoritários  - - 12.000 -

Total das origens  2.404.565 933.097 2.103.493 1.047.838

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Adições em investimentos 9 208.136 1.732 285.329 70.444

Adições em imobilizado 10 909.384 783.276 980.626 854.295

Adições em intangível 11 500 3.687 8.266 3.687

Adições em diferido 12 16.387 28.512 16.503 28.640

Transferência para o passivo circulante  56.286 910.443 1.033.697 1.151.050

Acréscimo do realizável a longo prazo  - - 127.077 -

Dividendos propostos 18 50.084 20.312 50.084 20.312

Total das aplicações  1.240.777 1.747.962 2.501.582 2.128.428

Acréscimo (decréscimo) no capital circulante líquido  1.163.788 (814.865) (398.089) (1.080.590)

Demonstração do acréscimo (decréscimo) no capital

circulante líquido

Ativo circulante

No fim do exercício  3.318.364 2.687.297 5.009.132 4.878.416

No início do exercício  2.687.297 2.637.443 4.878.416 4.704.528

  631.067 49.854 130.716 173.888

Passivo circulante

No fim do exercício  2.478.610 3.011.331 4.352.714 3.823.909

No início do exercício  3.011.331 2.146.612 3.823.909 2.569.431

  (532.721) 864.719 528.805 1.254.478

Acréscimo (decréscimo) no capital circulante líquido  1.163.788 (814.865) (398.089) (1.080.590)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)  

 Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  2006  2007  2006 

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício  17  210.878 85.524 210.878 85.524

Ajuste para reconciliação do lucro líquido

Imposto de renda diferido 17 34.185 (38.652) (38.316) (90.729)

Valor residual de ativos permanentes baixados  10.116 30.796 10.978 70.223

Ganhos líquidos por diluição societária  - (58.151) - (58.151)

Depreciação e amortização  430.979 399.922 550.696 547.943

Juros e variações monetárias, líquidos dos pagos  (101.202) 136.138 9.518 375.519

Equivalência patrimonial 9 (64.824) (27.436) 28.923 53.197

Provisão para contingência 16 50.255 89.562 71.103 94.010

Provisão para baixas e perdas do imobilizado  1.860 6.535 2.205 12.685

Provisão para amortização de ágio  - - - 268.886

Participação minoritária  - - (9.536) (358.972)

  572.247 624.238 836.449 1.000.135

(Acréscimo) decréscimo de ativos

Contas a receber  (137.654) (90.449) (211.916) (226.079)

Adiantamento a fornecedores e funcionários  - 4.182 - 3.755

Estoques  (210.057) (104.040) (215.623) (116.677)

Impostos a recuperar  16.248 24.098 (19.291) 13.065

Outros ativos  (38.496) 2.614 (35.030) (14.794)

Partes relacionadas  246.134 185.478 (2.510) (39.079)

Depósitos judiciais  (9.315) 11.232 (24.844) 5.159

  (133.140) 33.115 (509.214) (374.650)

Acréscimo (decréscimo) de passivos

Fornecedores  112.977 353.747 236.672 373.034

Salários e encargos sociais  (10.019) 17.372 (6.910) 15.371

Impostos e contribuições sociais a recolher  2.507 (152.232) 5.853 (165.468)

Demais contas a pagar  (13.177) 55.673 (417) 89.133

  92.288 274.560 235.198 312.070

Caixa líquido gerado pelas atividades

operacionais  531.395 931.913 562.433 937.555
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA--Continuação 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)  

 Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  2006  2007  2006 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Caixa líquido em incorporação de controladas  20  1 .090 20 -

Recebimento de amortização de quotas do PAFIDC  134.156 28.509 - -

Aquisição de empresas  - (1.732) (224.777) (4.107)

Adições em investimento  (208.136) - (60.553) (70.445)

Aquisição de bens do ativo imobilizado  (937.775) (756.649) (1.009.017) (827.665)

Acréscimo do ativo intangível 11 (500) (3.807) (8.266) (1.322)

Acréscimo do ativo diferido 12 (16.387) (28.512) (16.503) (28.640)

Venda de bens do imobilizado   85 13.790 85 13.791

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos

  (1.028.537) (747.311) (1.319.011) (918.388)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital 18 9.071 7.212 9.071 7.212

Efeito nas disponibilidades consolidadas por aporte de capital  - - 12.000 -

Aumento da reserva de capital  - 3 7 - 3 7

Financiamentos  - - - -

Captações e refinanciamentos  1.806.676 81.967 2.455.859 199.549

Pagamentos  (1.076.415) (413.743) (1.917.419) (593.238)

Pagamentos de dividendos 18 (20.312) (62.053) (20.312) (62.053)

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)

atividades de financiamentos  719.020 (386.580) 539.199 (448.493)

Acréscimo (decréscimo) líquido no caixa,

bancos e aplicações financeiras  221.878 (201.978) (217.379) (429.326)

Caixa, bancos e aplicações financeiras no fim do exercício  750.532 528.654 1.064.132 1.281.511

Caixa, bancos e aplicações financeiras no início do exercício  528.654 730.632 1.281.511 1.710.837

Variação no caixa, bancos e aplicações financeiras  221.878 (201.978) (217.379) (429.326)

Informações suplementares de fluxo de caixa

Juros pagos de empréstimos e financiamentos  285.165 112.018 490.383 113.568

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)  

 Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  % 2006  % 2007  % 2006  %

Receitas

Vendas de mercadorias  12.787.417  11.905.981  17.642.563  16.460.296

Baixa de créditos  5.346  (14.835)  2.138  (15.622)

Não operacionais  (10.451)  (17.008)  (9.084)  (323.229)

  12.782.312  11.874.138  17.635.617  16.121.445

Insumos adquiridos de terceiros

Custo das mercadorias vendidas  (9.286.173)  (8.617.840)  (12.905.141)  (11.946.357)

Materiais, energia, serviços 

de terceiros e outros  (957.775)  (862.229)  (1.341.285)  (1.238.972)

  (10.243.948)  (9.480.069)  (14.246.426)  (13.185.329)

Valor adicionado bruto   2.538.364  2.394.069  3.389.191  2.936.116

Retenções

Depreciação e amortização  (454.721)  (408.721)  (578.725)  (559.592)

Valor adicionado líquido produzido

pela entidade  2.083.643  1.985.348  2.810.466  2.376.524

Recebido em transferência

Equivalência patrimonial  64.824  27.436  (28.923)  (53.197)

Participação minoritária  -  -  9.536  358.972

Receitas financeiras 19 233.589  271.664  344.413  382.761

  298.413  299.100  325.026  688.536

Valor adicionado total a distribuir  2.382.056 100 2.284.448 100 3.135.492 100 3.065.060 100

Distribuição do valor adicionado

Pessoal e encargos  (973.060) 40,8 (936.629) 43,3 (1.303.257) 41,6 (1.259.446) 43,7

Impostos, taxas e contribuições  (572.626) 24,0 (580.873) 22,8 (687.995) 21,9 (728.459) 20,5

Juros e aluguéis  (625.492) 26,3 (681.422) 30,5 (933.362) 29,8 (991.631) 33,4

Dividendos 18 (50.084) 2,1 (20.312) - (50.084) 1,6 (20.312) -

Retenção de lucros  160.794 6,8 65.212 3,4 160.794 5,1 65.212 2,4

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional

A Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia” ou “GPA”) 
tem como atividade preponderante a comercialização, no varejo, de 
produtos alimentícios, artigos de vestuário, eletroeletrônicos e outros 
que completam suas linhas de hipermercados, supermercados e 
lojas especializadas e de departamentos, representadas basicamente 
pelas denominações comerciais “Pão de Açúcar”, “CompreBem”, 
“Extra”, “Extra Eletro”, “Extra Perto”, “Extra Fácil”, “Sendas” e “Assai”. 
Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia dispunha de 575 lojas 
em funcionamento (549 lojas em 2006), sendo 400 lojas operadas 
pela controladora e o restante por suas controladas, 6 lojas operadas 
pela Novasoc Comercial Ltda. (“Novasoc”), 52 lojas operadas pela 
Sé Supermercados Ltda. (“Sé”), 102 lojas operadas pela Sendas 
Distribuidora S. A. (“Sendas Distribuidora”) e 15 lojas operadas pela 
Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S. A. (“Barcelona”).
 
a) Sendas Distribuidora

As operações da Sendas Distribuidora tiveram início em 1º de 
fevereiro de 2004 mediante a assinatura, em dezembro de 2003, do 
Acordo de Investimento e de Associação com a Sendas S.A. (“Sendas”). 
Essa controlada concentra a atividade de varejo da Companhia e da 
Sendas em todo o Estado do Rio de Janeiro.

b) Associação com Itaú

Em 27 de julho de 2004, foi celebrado um Memorando de 
Entendimentos entre o Banco Itaú Holding Financeira S. A. (“Itaú”) e 
a Companhia com o objetivo de constituir a Financeira Itaú CBD S.A. 
(“FIC”). A FIC atua na estruturação e na comercialização de produtos 
e serviços financeiros e correlatos para os clientes do GPA com 
exclusividade (Nota 9 (e)). A Companhia participa em 50% do capital 
da FIC por meio de sua subsidiária Miravalles Empreendimentos e 
Participações S.A. (“Miravalles”).

c) Joint Venture com o Casino

Em 3 de maio de 2005, o Grupo Diniz e o Grupo Casino (com sede na 
França) constituíram a Vieri Participações S. A. (“Vieri”), que passou 
a ser a controladora do GPA, com controle compartilhado pelos dois 
grupos de acionistas.



     
14

15

R e l a t ó r i o A n u a l 2 0 0 7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional--Continuação

c) Joint Venture com o Casino--Continuação

Em Assembléia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006, foi 
aprovada a incorporação da Vieri pela Companhia, que procedeu 
ao cancelamento das ações de sua emissão e de propriedade da 
Vieri e à conseqüente emissão, em igual número, de novas ações 
ordinárias da Companhia, todas nominativas e sem valor nominal 
em nome da Wilkes Participações S.A. (“Wilkes”), única acionista da 
Vieri à época da incorporação. A Wilkes foi constituída para operar 
como holding do GPA.

Os registros contábeis do processo de incorporação mantidos para 
fins societários e fiscais apresentam contas específicas relacionadas 
com o ágio, a provisão, as respectivas amortização e reversão da 
provisão constituída e o crédito fiscal (Nota 17 (b) (iii)).

d) Aquisição da rede Rossi

O GPA arrendou cinco lojas da rede Rossi Monza. Quatro delas 
estão localizadas na Zona Leste de São Paulo e uma no município  
de Guarulhos. Os pontos arrendados totalizam uma área de 15,5 
mil metros quadrados de área de vendas. Das cinco unidades da 
Rossi Monza arrendadas, 4 foram convertidas para a marca Extra 
Perto e 1 para CompreBem. O referido arrendamento foi efetuado 
por um prazo de 5 anos, mediante adiantamento no montante de  
R$ 45.500.

e) Aquisição da Barcelona - (“ASSAI”)

Em 1º de novembro de 2007, o GPA, através de uma sociedade 
controlada pela Sé (Sevilha Empreendimentos e Participações 
Ltda. – “Sevilha”), adquiriu ações representativas de 60% do 
capital total e votante da Barcelona, sociedade receptora do 
acervo cindido do Assai Comercial e Importadora Ltda. (“Assai”) 
relativo às atividades anteriormente desenvolvidas pelo Assai no 
mercado de atacado. Com esta associação, o GPA, que já opera 
com diferentes formatos de lojas, passa a atuar no segmento 
“cash & carry” (“atacarejo”) e reforça assim o seu posicionamento 
de multiformato.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
os procedimentos determinados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) e pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(“IBRACON”).

A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações 
contábeis ocorreu na reunião de diretoria realizada em 26 de fevereiro 
de 2008.

Tendo em vista a implementação das diretrizes estabelecidas pelo 
IBRACON para apresentação e divulgação das demonstrações 
contábeis definidas nas Normas e Procedimentos Contábeis (“NPC”) 
nº 27, emitida em 3 de outubro de 2005, algumas rubricas do 
balanço patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2006 
foram reclassificadas para atender a estas diretrizes e permitir a 
comparabilidade.

Com o objetivo de propiciar informações adicionais, estão sendo 
apresentadas: (a) demonstração do fluxo de caixa, preparada de 
acordo com a NPC nº 20/99 emitida pelo IBRACON e (b) demonstração 
do valor adicionado, de acordo com a Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade (“CFC”) nº 1.010 de 21 de janeiro de 2005.

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar 
estimativas para determinar o valor de certos ativos, passivos, 
receitas e despesas. As demonstrações contábeis da Companhia e 
as demonstrações contábeis consolidadas incluem, portanto, várias 
estimativas, entre elas aquelas referentes à determinação de provisões 
para créditos de liquidação duvidosa, depreciação e amortização, perdas 
no valor de ativos, realização dos impostos diferidos, contingências e 
outras provisões. Por serem estimativas, é natural que os resultados 
reais possam apresentar variações.

As principais práticas contábeis e os critérios de consolidação adotados 
pela Companhia estão descritos a seguir:

a) Disponibilidades
(i) Caixa e bancos
As disponibilidades incluem os saldos de caixa e em conta movimento.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

2.  Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis--
Continuação

a) Disponibilidades--Continuação

(ii) Aplicações financeiras
Os títulos e valores mobiliários são registrados ao custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços 
e não excedem o valor de mercado. As aplicações financeiras são 
resgatáveis a qualquer momento.

b) Contas a receber

Os contas a receber estão apresentados a valores estimados de 
realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é 
constituída em montante considerado suficiente pela Administração 
para cobrir prováveis perdas futuras com contas incobráveis.

A formação da provisão tem como principal base a média histórica 
de perdas, além de contas a receber específicos considerados 
incobráveis.

As vendas financiadas da Companhia são efetuadas com a 
intermediação da FIC, não permanecendo no GPA os recebíveis de 
financiamento (Nota 9(e)).

A Companhia realiza operações de securitização de seu contas a 
receber em uma sociedade de propósito específico, sobre a qual possui 
controle compartilhado, o Pão de Açúcar Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios (“PAFIDC”) (Nota 4(b) e Nota 7).

c) Estoques

Os estoques estão demonstrados ao custo ou ao valor de mercado, 
dos dois o menor. O custo dos estoques adquiridos diretamente pelas 
lojas é demonstrado ao preço da última aquisição, que se aproxima do 
critério Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (“PEPS”). O custo dos estoques 
adquiridos diretamente pelos centros de distribuição é demonstrado 
ao custo médio, incluindo os custos de armazenagem e manuseio.

Os estoques também são apresentados pelo valor líquido de provisão 
para perdas e quebras, as quais são periodicamente revisadas e 
avaliadas quanto à sua suficiência.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

2.  Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis--
Continuação

d) Demais ativos circulantes e não circulantes

Outros ativos e créditos são demonstrados pelo custo, incluindo, 
quando aplicável, atualizações contratuais, líquidas de provisões 
para refletir os valores de realização, quando necessário.

e) Investimentos

Os investimentos em empresas controladas são avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial, tendo sido constituída provisão 
para passivo a descoberto, quando aplicável. Outros investimentos 
estão registrados pelo custo de aquisição.

f) Imobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção corrigido 
monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido da 
respectiva depreciação acumulada, calculada pelo método linear 
às taxas mencionadas na Nota 10, que levam em consideração 
a vida útil-econômica dos bens ou o prazo do arrendamento, 
para o caso de benfeitorias em imóveis de terceiros, dos dois, o 
de menor duração.

Os juros e encargos financeiros decorrentes de empréstimos  
e financiamentos obtidos de terceiros direta ou indiretamente 
atribuíveis ao processo de aquisição, construção e expansão 
operacional, de acordo com a Deliberação CVM nº 193, estão 
sendo capitalizados durante o processo de construção ou reforma 
das lojas da Companhia e de suas controladas. A alocação  
dos juros e encargos financeiros ao resultado é feita em 
consonância com os prazos de depreciação dos correspondentes 
ativos.

Os gastos com manutenção e reparos, que não aumentam 
significativamente a vida útil dos bens, são contabilizados 
como despesa quando incorridos. Os gastos que aumentam 
significativamente a vida útil das instalações e dos equipamentos 
são agregados ao valor do ativo imobilizado.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

2.  Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis--
Continuação

g) Intangível

O ativo intangível inclui ágios provenientes da aquisição de 
empresas e valores relativos à aquisição de fundos de comércio 
e pontos comerciais. Estes valores estão fundamentados 
em laudos de avaliação emitidos por peritos independentes, 
sustentados na expectativa de rentabilidade futura, e são 
amortizados de acordo com a rentabilidade projetada, no prazo 
máximo de dez anos.

h) Diferido

Os gastos com a implementação de projetos e de desenvolvimento 
de novos produtos e modelos de negócio foram contabilizados 
com base nos estudos de viabilidade e são amortizados por um 
prazo não superior a cinco anos.

i) Demais passivos circulantes e não circulantes

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias ou cambiais incorridos.

j) Instrumentos financeiros derivativos

A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos para 
reduzir sua exposição a riscos de mercado, resultantes de flutuações 
nas taxas de juros e nas taxas de câmbio da moeda estrangeira. No 
caso de instrumentos ativos e passivos, esses são contabilizados 
pelo valor de custo ou de mercado, dos dois o menor.

k) Tributação

As receitas de vendas e serviços estão sujeitas à tributação pelo 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”), 
Imposto sobre Serviços (“ISS”), Programa de Integração Social 
(“PIS”) e Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social (“COFINS”), às alíquotas vigentes em cada região, e são 
apresentados como deduções de vendas na demonstração do 
resultado.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

2.  Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis--
Continuação

k) Tributação--Continuação

Os créditos decorrentes da não-cumulatividade do PIS e da COFINS 
são apresentados dedutivamente do custo dos produtos vendidos 
na demonstração do resultado. Os débitos decorrentes das receitas 
financeiras e os créditos decorrentes das despesas financeiras 
estão apresentados dedutivamente nessas próprias linhas na 
demonstração do resultado.

As antecipações ou valores passíveis de compensação são 
demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com 
a previsão de sua realização.

A tributação sobre o lucro compreende o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (“CSLL”) que 
são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado), às 
alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente – 15%, acrescida de 
10% sobre o que exceder R$ 240 anuais para o IRPJ e 9% para a CSLL.

O IRPJ e a CSLL diferidos ativos foram registrados na rubrica de IRPJ e CSLL 
diferidos, a partir dos prejuízos fiscais, base negativa de contribuição 
social e diferenças temporárias, considerando as alíquotas vigentes dos 
citados tributos, de acordo com as disposições da Deliberação CVM nº 
273, de 20 de agosto de 1998 e Instrução CVM nº 371, de 27 de junho 
de 2002, e consideram o histórico de rentabilidade e a expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros fundamentada em estudo técnico 
de viabilidade, aprovado anualmente pelo Conselho de Administração.

l) Provisão para contingências

A provisão para contingências é constituída com amparo em 
pareceres de assessores jurídicos em montantes suficientes para 
cobrir perdas e riscos considerados prováveis.

De acordo com a Deliberação CVM nº 489/05, a Companhia adotou 
os conceitos estabelecidos na NPC nº 22 sobre Provisões, Passivos, 
Contingências Passivas e Ativas na constituição das provisões e 
divulgações sobre assuntos envolvendo litígios e contingências 
(Nota 16).
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

2.  Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis--
Continuação

m) Receitas e despesas

As receitas de vendas são reconhecidas quando o cliente recebe/
retira as mercadorias. As receitas financeiras decorrentes de vendas a 
crédito são reconhecidas durante o prazo de crédito. As despesas e os 
custos são reconhecidos pelo regime de competência. As bonificações 
e descontos de fornecedores na forma de produto são reconhecidos 
como adições aos estoques a custo zero e o benefício é reconhecido 
quando o produto é vendido. Os custos das mercadorias incluem os 
custos de estocagem e manuseio nos centros de distribuição.

n) Lucro por ação

O cálculo foi efetuado utilizando a quantidade de ações em 
circulação no final do exercício e como se o lucro líquido do 
exercício fosse distribuído integralmente. Os lucros podem ser 
distribuídos, utilizados para aumentar o capital ou para compor 
a reserva de lucros para expansão, com base em orçamento de 
capital.

o) Destinação do lucro

As demonstrações contábeis refletem a proposta do Conselho 
de Administração para a destinação do lucro líquido do 
exercício no pressuposto de sua aprovação pela Assembléia 
Geral Ordinária.

p) Demonstrações contábeis consolidadas

As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de 
acordo com os princípios de consolidação previstos na legislação 
societária brasileira, e Instrução CVM nº 247, abrangendo as 
informações anuais da Companhia, e as de suas controladas 
Novasoc, Sé, Sendas Distribuidora, PAFIDC, PA Publicidade Ltda. 
(“PA Publicidade”), Barcelona, Sevilha, CBD Panamá Trading 
Corp. (“CBD Panamá”) e CBD Holland B.V. (“CBD Holland”). As 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, incluídas na 
consolidação e o percentual de participação da controladora, 
compreendem:
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

2.  Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis--
Continuação

p) Demonstrações contábeis consolidadas--Continuação

Apesar de a participação da Companhia na Novasoc representar 10% 
das quotas, a Novasoc está incluída nas demonstrações contábeis 
consolidadas, uma vez que a Companhia tem controle efetivo de 
99,98% do seu capital. Os outros quotistas não têm direito a veto 
ou outros direitos de participação ou proteção. De acordo com 
o contrato social da Novasoc, a apropriação do lucro líquido não 
precisa ser proporcional à participação em quotas na empresa.

A partir de julho de 2007, as empresas Versalhes Comércio de 
Produtos Eletrônicos Ltda. (“Versalhes”), Auto Posto MFP Ltda. 
(“MFP”), Auto Posto Sigua Ltda. (“Sigua”), Lourenção Supermercados 
Ltda. (“Lourenção”), Nova Saper Participações Ltda (“Nova Saper”) e 
Obla Participações Ltda (“Obla”), são apresentadas como parte das 
operações, face à incorporação das respectivas controladas pela 
Companhia.

A controlada Sendas Distribuidora foi consolidada integralmente, 
considerando o acordo de acionistas que determina a gestão 
operacional e administrativa por parte da Companhia.

 Participação % 

 2007  2006

 Direto Indireto Direto Indireto

Novasoc 10,00 - 10,00 -

Sé 93,05 6,95 91,92 8,08

Sendas Distribuidora - 42,57 - 42,57

PAFIDC 6 ,17 0,73 17,81 2,50

PA Publicidade 99,99 - 99,99 -

Sevilha - 99,99 - -

Barcelona - 60,00 - -

CBD Panamá - 100,00 - -

CBD Holland 100,00 - - -

Versalhes - - 90,00 10,00

Auto Posto MFP - - 99,99 -

Auto Posto Sigua - - 99,99 -

Lourenção - - 99,99 -

Nova Saper - - 99,97 -

Obla Participações - - 99,99 - 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

2.  Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis--
Continuação

p) Demonstrações contábeis consolidadas--Continuação

Nas demonstrações contábeis consolidadas, foram eliminados 
os investimentos na proporção da participação da investidora no 
resultado da investida, os saldos ativos e passivos, as receitas e 
despesas e os lucros não realizados decorrentes de operações entre 
as empresas consolidadas.

Conforme estabelecido pela instrução CVM nº 408 de 18 de 
agosto de 2004, a Companhia, a partir do primeiro trimestre de 
2005, passou a consolidar as demonstrações contábeis do PAFIDC 
por entender que este é uma entidade de propósito específico, 
constituído com o objetivo exclusivo de efetuar a securitização dos 
recebíveis da Companhia e suas controladas, sendo a maioria dos 
riscos e benefícios relacionados à rentabilidade do fundo vinculados 
às quotas subordinadas, mantidas pela Companhia.

Em virtude da predominância das decisões na gestão operacional 
da Miravalles ser de outro sócio quotista, esta empresa não é 
consolidada nas demonstrações contábeis da Companhia.

3. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2007 e 2006, são 
remuneradas substancialmente pela variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (“CDI”).
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

4. Contas a Receber

a) Composição

As vendas com cartão de crédito são recebíveis junto às 
administradoras em parcelas de até 12 meses. As vendas a crédito, 
feitas com cheques pré-datados, sofrem juros de até 6,50% ao mês 
(idem para 2006) para liquidação em até 60 dias.

Os contas a receber de controladas referem-se às vendas de 
mercadorias, efetuadas pela Companhia, para abastecimento 
de lojas das controladas. As vendas de mercadorias efetuadas 
pelo centro de distribuição da Companhia às controladas foram 
efetuadas a preço de custo.

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Circulante

Proveniente de vendas com:

Administradoras de cartões de crédito 271.123 222.182 409.731 299.272

Financiamento a clientes - 28 - 30

Tickets de vendas e outros 72.939 49.437 88.107 63.422

Vendas a crédito com cheques pré-datados 30.523 19.921 45.450 28.699

Contas a receber - Controladas 149.295 134.121 - -

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.999) (12.329) (6.421) (12.597)

Proveniente de acordos comerciais 404.284 342.999 453.889 397.098

 923.165 756.359 990.756 775.924

Contas a receber - PAFIDC - - 825.606 845.668

 - -  825.606 845.668

 923.165 756.359 1.816.362 1.621.592

Longo prazo

Contas a receber - Paes Mendonça - - 371.221 334.247

 - - 371.221 334.247
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

4. Contas a Receber--Continuação

b) Contas a receber – PAFIDC

A Companhia realiza operações de securitização de seus direitos 
creditórios representados por financiamento de crédito a clientes, vendas 
a crédito com cheques pré-datados e contas a receber de administradoras 
de cartões de crédito, com o PAFIDC. O volume de operações foi de 
R$ 7.381.416 em 2007 (R$ 7.299.680 em 2006), no qual foi retida a 
responsabilidade de prestação de serviços e participação subordinada. 
Os custos na securitização desses títulos foram de R$ 125.487 em 2007 
(R$ 139.485 em 2006), reconhecidos como despesas financeiras nos 
resultados dos exercícios de 2007 e 2006, respectivamente. A prestação 
de serviços, que não é remunerada, inclui a análise de crédito e assistência 
pelo departamento de cobrança ao administrador do fundo.

O saldo em aberto desses recebíveis em 31 de dezembro de 2007 e 2006 
era de R$ 825.606 e R$ 845.668, respectivamente, líquido de provisão.

c) Contas a receber – Paes Mendonça

O contas a receber Paes Mendonça é composto de créditos decorrentes 
do pagamento de obrigações assumidas pelas controladas Novasoc e 
Sendas. Conforme disposições contratuais, os créditos são atualizados 
monetariamente e garantidos por fundos de comércio de algumas 
lojas já operadas atualmente pela Companhia. O vencimento dos 
contas a receber está relacionado com os contratos de arrendamento 
(Nota 9 (b) (i)).

d) Contas a receber de acordos comerciais

O saldo a receber de acordos comerciais é proveniente de transações 
correntes entre a Companhia e seus fornecedores, tendo como principal 
referência o volume de compras.

e) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

A provisão para crédito de liquidação duvidosa é constituída 
considerando a média de perdas efetivas em períodos anteriores, 
complementada pela análise da Administração sobre as prováveis 
perdas com os créditos em aberto:
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4. Contas a Receber--Continuação

e) Provisão para crédito de liquidação duvidosa--Continuação

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Provenientes de vendas com:

Vendas a crédito com cheque pré-datados (946) (101) (1.390) (106)

Vendas a pessoa jurídica (3.804) (12.120) (4.715) (12.319)

Outros contas a receber (249) (108) (316) (172)

 (4.999) (12.329) (6.421) (12.597)

5. Estoques

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Nas lojas 685.905 594.592 995.332 817.501

Nos centros de distribuição 468.398 349.555 538.910 414.462

 1.154.303 944.147 1.534.242 1.231.963

6. Impostos a Recuperar

Os saldos de impostos a recuperar em 31 de dezembro de 2007 e 2006 
referem-se, basicamente, a créditos de Imposto de Renda Retido na 
Fonte (“IRRF”), PIS, COFINS e ICMS a recuperar:

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Circulante

Impostos sobre vendas 198.361 167.409 299.399 278.927

Imposto de renda e outros 66.409 88.897 80.581 99.922

 264.770 256.306 379.980 378.849

Não Circulante

Impostos sobre vendas 57.051 87.340 61.589 87.340

ICMS e outros 78.011 7.119 80.570 8.630

 135.062 94.459 142.159 95.970

Total dos impostos a recuperar 399.832 350.765 522.139 474.819
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7.  Pão de Açúcar Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – 
PAFIDC

O PAFIDC é um fundo de investimento em direitos creditórios constituído 
de acordo com as Instruções nº 356 e nº 393 da CVM, com a finalidade 
de adquirir os contas a receber da Companhia e de suas controladas 
resultantes da venda de produtos e serviços a seus clientes. Inicialmente, 
o fundo adquiria direitos creditórios oriundos de vendas através de 
cartão de crédito, ticket alimentação, crediário ou cheque pré-datado. 
No quarto trimestre de 2005, o fundo deixou de adquirir recebíveis de 
crediário e, em julho de 2007, recebíveis de cheques pré-datados.

O PAFIDC tem uma duração prédeterminada de 5 (cinco) anos, 
podendo ser prorrogado por igual período, com data de vencimento 
em 26 de maio de 2008. A estrutura de capital do fundo em 31 de 
dezembro de 2007 é composta por 10.256 quotas seniores (10.126 em 
2006), possuídas por terceiros no montante de R$ 823.802, as quais 
representam 93,1% do patrimônio do fundo (79,7% em 2006) e 2.864 
quotas subordinadas (2.439 em 2006), possuídas pela Companhia 
e empresas controladas, no montante de R$ 61.012, as quais 
representam 6,9% do patrimônio do fundo (20,3% em 2006).

Os ativos líquidos do PAFIDC em 31 de dezembro de 2007 e 2006 estão 
resumidos a seguir:

As quotas subordinadas foram atribuídas à Companhia, e estão 
registradas no ativo circulante, como participação no fundo de 
securitização, cujo saldo em 31 de dezembro de 2007 era de R$ 54.621 
(R$ 164.034 em 2006 no ativo não circulante). A participação retida 
em quotas subordinadas representa a exposição máxima à perda das 
transações de securitização.

 2007  2006 

Ativo

Disponível 64.466 75.689

Contas a receber 825.606 845.668

Total do Ativo 890.072 921.357

Passivo

Contas a pagar 5.258 193

Patrimônio líquido 884.814 921.164

Total do Passivo 890.072 921.357
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7.  Pão de Açúcar Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - 
PAFIDC-- Continuação

Conforme Assembléia Geral de Quotistas de 18 de setembro de 
2007, foi autorizada a 3ª emissão de quotas do Fundo. A emissão foi 
encerrada em de outubro de 2007, composta por 130 (cento e trinta) 
quotas seniores de única série, a série C, no valor total de R$ 130.000, e 
425 (quatrocentas e vinte e cinco) quotas subordinadas, no valor total 
de R$ 7.669, perfazendo o montante de R$ 137.669.

O objetivo desta emissão foi recompor o patrimônio do fundo em 
função da amortização extraordinária de quotas subordinadas 
ocorrida em julho de 2007, quando em Assembléia Geral dos Quotistas 
foi deliberada a redução da participação das quotas subordinadas 
de 20% para 5% do total do Patrimônio Líquido. Com isso, o fundo 
voltou a ter a mesma capacidade de compra de recebíveis que tinha 
anteriormente à referida amortização.

As quotas seniores série A atingiram a rentabilidade de referência 
(benchmark) de 103,0% do CDI, taxa interbancária de juros variáveis, 
desde a primeira subscrição das quotas até 20 de fevereiro de 2004, 
e 105,0% do CDI após tal data; as quotas seniores da série B foram 
remuneradas a 101,0% do CDI; as quotas seniores da série C foram 
remuneradas a 100,0% do CDI + 0,5% ao ano. O saldo remanescente dos 
resultados será atribuído às quotas subordinadas. Os quotistas da série B 
resgatarão o saldo remanescente de R$ 133.682 (R$ 238.993 em 2006), no 
encerramento do prazo do fundo, em 26 de maio de 2008. Os quotistas 
da série A resgatarão suas quotas somente no encerramento do prazo 
do fundo, cujo montante em 31 de dezembro de 2007 corresponde a R$ 
556.776 (R$ 495.131 em 2006). Os quotistas da série C resgatarão o saldo 
de R$ 133.344 no encerramento do prazo do fundo (Nota 13 (iii)).

As quotas subordinadas têm uma série única, e são nominativas e 
intransferíveis. A Companhia resgatará as quotas subordinadas 
somente após o resgate das quotas seniores ou no encerramento do 
fundo. Após a remuneração das quotas seniores, as quotas subordinadas 
receberão o saldo do ativo líquido do fundo após a absorção de qualquer 
perda na transferência de recebíveis para o fundo e qualquer perda 
atribuída ao fundo. O seu resgate está sujeito aos riscos de crédito, pré-
pagamento e taxa de juros na transferência dos ativos financeiros.
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7.  Pão de Açúcar Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – 
PAFIDC-- Continuação

Os detentores das quotas seniores não têm direito aos outros ativos 
da Companhia em caso de inadimplência dos créditos transferidos. 
Conforme definido pelo contrato de cessão de recebíveis entre a 
Companhia e o PAFIDC, a transferência dos direitos creditórios é 
irrevogável, não retroativa e a transferência é definitiva e não pode ser
forçada contra a Companhia.

As informações financeiras do PAFIDC dos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2007 e 2006 foram auditadas por outros auditores 
independentes e estão consolidadas nas demonstrações contábeis 
da Companhia. No exercício findo em 31 de dezembro de 2007, o 
total dos ativos e resultado líquido dessa investida representam 7% 
e 13,3%, respectivamente, em relação às demonstrações contábeis 
consolidadas da Companhia (7,9% e 39,2% do total dos ativos e 
resultado líquido, respectivamente, em relação às demonstrações 
contábeis consolidadas da Companhia no exercício findo em 2006).
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8. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
 Saldos

 Empresa Contas a receber Comissão Mercantil Mútuo Dividendos

  (a pagar) a receber (a pagar)  a pagar

Pão de Açúcar Ind. e Com. S.A. 1.171 - - -

Casino 4.171 - - (6.820)

Wilkes - - - (13.606)

Onyx 2006 Participações Ltda. - - - (4.693)

Rio Plate Empreendimentos e

Participações Ltda. - - - (928)

Península Participações Ltda. (12.522) - - (1.176)

Sendas S.A. - - 17.825 -

Novasoc 29.094 19.206 - -

Sé 69.229 313.197 - -

Sendas Distribuidora 46.871 (151.474) 105.026 -

FIC 14.376 - - -

Outros - 13.927 - (22.861)

Saldo em 31/12/2007 152.390 194.856 122.851 (50.084)

Saldo em 31/12/2006 61.185 453.642 108.616 11.777

 Transações realizadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2007

 Empresa Serviços Prestados Vendas Líquidas Receitas (Despesas) Dividendos

  e Aluguéis  Financeiras Líquidas Pagos

Pão de Açúcar Ind. e Com. S.A. (6.280) - - -

Wilkes - - - 7.946

Onyx 2006 Participações Ltda. - - - 1.906

Casino (6.255) - - 384

Rio Plate Empreendimentos e

Participações Ltda. - - - 377

Fundo de Invest. Imob. Península (117.072) - - 478

Novasoc 7.220 195.741 - -

Sé 16.064 490.594 - -

Sendas Distribuidora 126.852 220.001 (2.805) -

Versalhes - (128.171) - -

Barcelona (426) - - -

Outros (11.830) - (908) 9.221

Saldo em 31/12/2007 8.273 778.165 (3.713) 20.312

Saldo em 31/12/2006 41.055 504.366 32.237 32.615
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8. Saldos e Transações com Partes Relacionadas--Continuação

Os contas a receber e vendas de mercadorias referem-se ao abastecimento 
das lojas Novasoc, Sé, Sendas Distribuidora e Versalhes, pelo centro 
de distribuição da Companhia, e foram efetuadas a preço de custo; as 
demais operações, descritas abaixo, são efetuadas a preços e condições 
acordados entre as partes. Os contratos de comissão mercantil estão 
sujeitos a uma taxa de administração.

(i) Arrendamentos

A Companhia arrenda 20 imóveis do Grupo Diniz (21 em 2006). O 
valor total dos pagamentos desses arrendamentos no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2007 foi de R$ 11.649 (R$ 15.180 em 2006), 
incluindo um aluguel contingente adicional baseado em 0,5% a 2,5% 
das receitas das lojas.

A Sendas Distribuidora arrenda 57 imóveis pertencentes ao Grupo 
Sendas e 8 imóveis pertencentes à Companhia (57 e 7 em 2006, 
respectivamente). Os valores de arrendamentos pagos no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2007 foram de R$ 33.244 e R$ 5.832, 
respectivamente (R$ 29.466 e R$ 4.989 em 2006, respectivamente), 
incluindo um aluguel contingente adicional baseado em 0,5% a 2,5% 
das receitas das lojas. Em setembro de 2005, foi adiantada, à Sendas 
S.A., a quantia de R$ 10.529 referente aos aluguéis de 7 lojas, que estão 
sendo amortizados em 37 parcelas.

Tais arrendamentos foram efetuados em termos equivalentes aos 
que teriam sido contratados com terceiros não-relacionados.

(ii) Arrendamentos Fundo de Investimento Imobiliário Península

Em 3 de outubro de 2005, foram assinados os contratos definitivos de 
venda de 60 imóveis próprios da Companhia e suas controladas para 
um fundo imobiliário denominado Fundo de Investimento Imobiliário 
Península. Os imóveis vendidos foram alugados à Companhia pelo 
prazo de vinte anos, podendo ser renovados por mais dois períodos 
consecutivos de 10 anos cada. Ficou garantida à Companhia a 
adesão a um contrato de locação de longo prazo de todos os imóveis 
que fizeram parte desta operação, bem como revisão periódica 
dos valores mínimos de locação e possibilidade de deixar de locar 
individualmente qualquer desses imóveis, caso não seja mais de seu 
interesse continuar a exploração nesses locais.
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8. Saldos e Transações com Partes Relacionadas--Continuação

(ii)  Arrendamentos Fundo de Investimento Imobiliário Península--
Continuação

O valor total dos pagamentos desses arrendamentos no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2007 foi de R$ 117.072, sendo R$ 113.663 
pagos pela Companhia, R$ 2.932 pagos pela Novasoc e R$ 477 
pagos pela Sé (R$ 114.943 em 2006, sendo R$ 111.539 pagos pela 
Companhia, R$ 2.951 pagos pela Novasoc e R$ 453 pagos pela Sé). 
Esses valores incluem um aluguel contingente adicional baseado 
em 2,0% das receitas das lojas.

(iii) Rateio de custos corporativos

Os serviços corporativos, tais como compras, tesouraria, 
contabilidade, recursos humanos e da Central de Serviços 
Compartilhados (“CSC”), prestados às empresas controladas 
e coligadas são repassados pelo valor de custo efetivamente 
incorrido.

(iv) Serviços de Assistência Técnica Casino

Em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada 
em 21 de julho de 2005, foi aprovada a celebração do Contrato 
de Prestação de Serviços de Assistência Técnica (denominado 
Technical Assistance Agreement), firmado entre a Companhia e o 
Casino. O contrato, no valor anual correspondente a US$ 2.727, 
prevê a prestação de serviços de assistência técnica pelo Casino 
à Companhia, nas áreas de recursos humanos, marcas próprias, 
marketing e comunicação, campanhas globais e assistência 
administrativa. O contrato tem prazo de vigência de 7 anos, sendo 
renovado automaticamente por prazo indeterminado. Esse contrato 
foi ratificado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16 
de agosto de 2005. No exercício findo em 31 de dezembro de 2007, 
a Companhia pagou R$ 6.255 (R$ 6.271 em 2006), em relação aos 
serviços previstos nesse contrato.
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9. Investimentos

a) Informações sobre os investimentos em 31 de dezembro de 2007 e 2006

 2007

 Ações/ Participação  Patrimônio Líquido Lucro líquido/

 quotas no capital Capital (passivo a descoberto) prejuízo do

 possuídas social - % social  exercício

Novasoc 1.000 10,00 10 (28.623) 14.684

Sé 1.433.671.368 100,00 1.433.653 1.464.250 51.980

Sendas Distribuidora 449.999.994 42,57 835.677 4.410 (19.193)

Miravalles 127.519 50,00 279.179 221.363 (57.818)

PA Publicidade 99.999 99,99 100 1.156 723

Sevilha 227.009.990 99,99 226.992 228.250 1.257

Barcelona 9.006.000 60,00 15.020 37.778 3.717

CBD Panamá 1.500 100,00 - 173 173

CBD Holland B. V. 180 100,00 - 217 -

 2006

 Ações/ Participação  Patrimônio Líquido Lucro líquido/

 quotas no capital Capital (passivo a descoberto) prejuízo do

 possuídas social - % social  exercício

Novasoc 1.000 10,00 10 (43.307) 11.285

Sé 1.233.671.368 91,92 1.233.671 1.212.288 16.833

Sendas Distribuidora 450.001.000 42,57 835.677 23.603 (625.060)

Miravalles 42.250 50,00 260.888 158.502 (105.902)

Nova Saper 36.362 99,99 - 100 -

Versalhes 10.000 90,00 10 (358) 113

Auto Posto MFP 14.999 99,99 15 304 289

Auto Posto Sigua 29.999 99,99 30 (44) (74)

PA Publicidade 9.999 99,99 10 433 333

Lourenção 1.905.615 99,99 1.906 1.496 (136)
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 Controladora Consolidado

 Novasoc Sé Lourenção Outros Total Total

Saldos em 31 de dezembro de 2005 - 1.098.863 - 251 1.099.114 62.355

Adições - - 1.632 100 1.732 70.444

Baixas - - - - - (45)

Equivalência patrimonial 11.285 15.473 (136) 814 27.436 (53.197)

Incorporação - - - 5.008 5.008 -

Transferência para o diferido - - - (5.078) (5.078) -

Transferência para passivo a descoberto (11.285) - - (57) (11.342) -

Saldos em 31 de dezembro de 2006 - 1.114.336 1 .496 1.038 1.116.870 79.557

Adições - 199.982 - 8.154 208.136 73.910

Baixas - - - (99) (99) (99)

Incorporação - - (1.308) (866) (2.174) (13.458)

Equivalência patrimonial 14.684 49.418 (188) 910 64.824 (28.923)

Transferência para intangível - - - (7.765) (7.765) -

Transferência para passivo a descoberto (14.684) - - 262 (14.422) -

Saldos em 31 de dezembro de 2007 - 1.363.736 - 1.634 1.365.370 110.987

9. Investimentos--Continuação

b) Movimentação de investimentos

(i)  Novasoc – Possui, atualmente, contratos de arrendamento de 16 
lojas com a Paes Mendonça, cuja vigência é de cinco anos, podendo 
ser prorrogado por igual período, duas vezes consecutivas, mediante 
a notificação ao arrendatário, tendo seu vencimento final em 
2014. Durante a vigência do referido contrato, os acionistas da 
Paes Mendonça não poderão alienar suas ações sem a prévia e 
expressa concordância da Novasoc. A sociedade Paes Mendonça 
é a responsável única e integral por todas e quaisquer obrigações 
tributárias, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e de qualquer 
outra natureza anteriores ao contrato de arrendamento. Os 
pagamentos de aluguéis pelo arrendamento operacional somam 
R$ 9.101 no exercício findo em 31 de dezembro de 2007 (R$ 8.919 
em 2006), incluindo um aluguel contingente adicional baseado 
em 0,5% a 2,5% das receitas das lojas.

Conforme previsto no contrato social, a distribuição dos resultados 
da Novasoc pode ser feita de forma desproporcional à participação 
no capital social da empresa. Por decisão dos quotistas, a Companhia 
participa em 99,98% dos resultados desde o exercício de 2000.
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9. Investimentos--Continuação

b) Movimentação de investimentos--Continuação 

(i)  Novasoc--Continuação

Em 31 de dezembro de 2007, a controlada Novasoc apresentava 
passivo a descoberto. Tendo em vista a continuidade operacional 
e viabilidade econômica futura dessa controlada, garantida pela 
controladora, a Companhia registrou o montante de R$ 28.623  
(R$ 43.307 em 2006), na rubrica “Provisão para passivo a descoberto”, 
em reconhecimento de sua obrigação perante os credores.

(ii) Sé – Possui participação direta na Miravalles correspondente a 50%  
do capital social, o que representa indiretamente o investimento na FIC.

(iii) Em 1º de novembro de 2007, o GPA, através de uma sociedade 
controlada pela Sé (Sevilha), adquiriu ações representativas de 60% do 
capital total e votante da Barcelona, sociedade receptora do acervo cindido 
do Assai relativo às atividades anteriormente desenvolvidas pelo Assai 
no mercado de atacado no setor alimentício pelo valor de R$ 208.504, 
originando um ágio de R$ 206.068 registrado na subsidiária Sevilha.

O Assai é uma rede de lojas no segmento “cash & carry” (conhecido 
como “atacarejo”, atacado + varejo), com 33 anos de atividades no 
segmento. Conta atualmente com 2.700 funcionários e 15 lojas 
localizadas no Estado de São Paulo, sendo sete na Capital e as demais 
em Santos, Sorocaba, Jundiaí, Osasco, São Bernardo, Guarulhos (2) e 
Ribeirão Preto. As lojas continuarão operando com a bandeira Assai 
e manterão seus principais diferenciais: baixo custo operacional, 
preços competitivos, mix de mercadorias e comunicação.

Para participação de 40% dos acionistas não controladores na Barcelona, 
foi firmado um acordo de acionistas que estabeleceu uma opção de 
compra e venda dessas participações, nas seguintes condições:

1)  Critérios para cálculo do preço de compra ou venda para a participação 
remanescente de 40%:
•  O maior entre 7 vezes EBITDA e 35,16% da venda líquida nos 

últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de exercício 
da Opção, descontado o endividamento líquido e contingências 
prováveis de perda. Caso a margem EBITDA seja inferior a 4,625%, 
somente o critério de 7 vezes EBITDA será considerado;

•  Valor da compra inicial descontado do dividendo distribuído, 
corrigidos pelo IPCA + 6,5% ao ano.
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9. Investimentos--Continuação

b) Movimentação de investimentos--Continuação

2)  Opção de Compra (“CALL”) da totalidade das ações dos sócios – 40%:
•  Caso o GPA exija a destituição do “chairman” por performance 

(mediante critérios específicos estabelecidos no acordo de 
acionistas) – pelo critério 1 do preço de venda;

•  Se o “chairman” renunciar ou estiver ausente por mais de 1/3 
das reuniões do Conselho convocadas durante determinado 
exercício social - pelo menor valor entre o critério 1 ou 125% do 
critério 2 do preço de venda;

•  A qualquer momento até 31 de dezembro de 2011 – pelo maior 
valor entre o critério 1 ou 125% do critério 2 do preço de venda;

•  De 1 a 15 de janeiro de cada ano calendário entre 2012 e 2014 
– pelo maior valor entre o critério 1 e o critério 2 do preço de 
venda;

•  A qualquer tempo em caso de incapacidade ou falecimento do 
“chairman”, pelo critério 1 do preço de venda.

O Conselho de Administração será formado por 7 membros, com 
mandato de 3 anos. Caberá ao GPA a indicação de 4 membros e aos 
sócios originais do Assai a indicação de 3 membros, sendo, entre 
estes últimos, indicado o Presidente do Conselho de Administração. 
Os sócios originais do Assai também podem exercer Opção de Venda 
a partir de 1º de janeiro de 2012 conforme condições previstas no 
item acima.
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9. Investimentos--Continuação

c) Acordo de investimento – Companhia e Sendas

Em fevereiro de 2004, com base no Acordo de Investimento e de 
Associação, a Companhia e a Sendas S. A. constituíram, mediante o 
aporte de bens, direitos e obrigações, uma nova sociedade denominada 
Sendas Distribuidora S. A., com o objetivo de atuar no ramo de comércio 
varejista em geral, por meio da união das atividades operacionais das 
duas redes no Estado do Rio de Janeiro. A participação societária indireta 
da Companhia na Sendas Distribuidora, em 31 de dezembro de 2007, 
corresponde a 42,57% do capital total. Conforme acordo de acionistas, 
cabe à diretoria executiva do GPA a gestão operacional e administrativa 
da Sendas Distribuidora.

Conforme previsto no Acordo de Acionistas, a partir de 1º de fevereiro 
de 2007, a Sendas S. A. tinha o direito de permutar a totalidade ou parte 
das ações integralizadas de sua propriedade, por ações preferenciais do 
capital social da Companhia. Em 31 de dezembro de 2007, a Sendas S. A. 
detinha 42,57% de participação no capital total da Sendas Distribuidora, 
sendo 23,65% já integralizados e 18,92% ainda não integralizados. 
Conforme o 2 º aditivo do Acordo de Acionistas, a Sendas S. A. terá até 
2014 para integralizar a parcela restante de R$ 200.000.

Em 19 de outubro de 2006, a Sendas S. A. notificou a Companhia, 
manifestando o exercício do put previsto na Cláusula 6.7 do Acordo 
de Acionistas da Sendas Distribuidora que trata da transferência de 
controle. A Companhia, por entender que não houve alienação de 
controle, contra-notificou a Sendas S. A.

No dia 31 de outubro de 2006, a Companhia foi notificada pela 
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas – 
FGV que a Sendas S.A. solicitou a instauração de arbitragem, esfera 
prevista para discussão do assunto.

Em 5 de janeiro de 2007, a Sendas S. A. notificou a Companhia, 
manifestando o exercício do direito de permutar a totalidade das ações 
integralizadas de sua propriedade por ações preferenciais do capital 
social da Companhia, previsto na Cláusula 6.9.1 do Acordo de Acionistas 
da Sendas Distribuidora, condicionando a efetivação da permuta à 
divulgação de sentença no âmbito da arbitragem acima referida que não 
venha a reconhecer o direito do exercício do put por parte da Sendas.
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9. Investimentos--Continuação

c) Acordo de investimento – Companhia e Sendas--Continuação

Em 13 de março de 2007, Companhia e Sendas firmaram compromisso, 
dando início ao procedimento arbitral. A arbitragem ainda se encontra 
na fase de produção de provas e réplicas às alegações iniciais, o que 
impossibilita os consultores legais que representam a Companhia de 
estimar o resultado e eventual valor de resolução do processo.

Em função do estágio atual das discussões, a Administração da 
Companhia não efetuou nenhuma alteração nos percentuais de 
participação atualmente utilizados para fins de cálculo de equivalência 
patrimonial e consolidação das demonstrações contábeis da Sendas.

d) Subscrição de capital efetuado pelo Grupo AIG na Sendas

Em 30 de novembro de 2004, os acionistas da Sendas Distribuidora e 
fundos de investimento do grupo AIG (“AIG”) celebraram contrato, por 
meio do qual o AIG investiu na Sendas Distribuidora o montante de  
R$ 135.675, mediante subscrição e integralização de 157.082.802 ações 
preferenciais classe B, de emissão da Sendas Distribuidora, representativas 
de 14,86% do seu capital. O AIG renunciou a quaisquer direitos relativos 
ao recebimento de dividendos, até 30 de novembro de 2008.

De acordo com o contrato, Companhia e AIG outorgaram-se, 
mutuamente, opções recíprocas de compra e venda das ações 
adquiridas pelo AIG na Sendas Distribuidora, que poderão ser 
exercidas em aproximadamente 4 anos.

Por ocasião do exercício das opções acima referidas, as ações de 
emissão da Sendas Distribuidora passarão a representar um 
crédito do AIG contra a Companhia, o qual poderá ser utilizado para 
subscrever até seis milhões de ações preferenciais de emissão de 
Companhia, que serão criadas em futuro aumento da capital.

O preço da futura emissão das ações preferenciais da Companhia será 
fixado com base em valor de mercado à época da emissão, sendo que 
a intenção é possibilitar a subscrição pelo AIG na quantidade máxima 
acima referida. Se o valor das ações do AIG na Sendas Distribuidora for 
superior ao equivalente a seis milhões de ações da Companhia, esta 
pagará a diferença em dinheiro.
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9. Investimentos--Continuação

d) Subscrição de capital efetuado pelo Grupo AIG na Sendas--Continuação

A saída do AIG da Sendas Distribuidora está definida com base no 
“Preço de Saída”, o qual tem por base de cálculo o Earnings Before 
Interest, Tax, Depreciation and Amortization – EBITDA, o múltiplo 
do EBITDA e o endividamento financeiro líquido da Sendas 
Distribuidora. Este “preço de saída” dará direito ao AIG de adquirir 
ações preferenciais da Companhia segundo os seguintes critérios:

•  Caso o “preço de saída” seja inferior ao equivalente a quatro 
milhões de ações preferenciais da Companhia (a valor de mercado 
à época), o número de ações a serem emitidas será definido 
pelo “preço de saída” dividido pelo valor de mercado das ações 
preferenciais da Companhia;

•  Caso o “preço de saída” seja superior ao equivalente a quatro 
milhões de ações preferenciais da Companhia (a valor de mercado 
à época), o número de ações a serem emitidas será, a critério da 
Companhia, de, no mínimo, quatro milhões de ações e de, no 
máximo, seis milhões de ações, sendo a diferença entre o “preço de 
saída” e o valor equivalente do número de ações preferenciais da 
Companhia emitido (definido pela Companhia) pagos em dinheiro. 
 
Em 31 de dezembro de 2007, o valor total da participação do AIG 
representava um crédito de R$ 165.440 (R$ 151.157 em 2006) que, 
convertido à cotação média das últimas trinta cotações do mês de 
dezembro de 2007 das ações da Companhia, na Bolsa de Valores de 
São Paulo (“BOVESPA”), equivaleria a um total de 5.294 (4.363 em 
2006) em milhares de ações da Companhia (2,32% do seu capital).

e) Acordo de investimento – Companhia e Itaú

A Miravalles, empresa constituída em julho de 2004 e detentora 
dos direitos de exploração de atividades financeiras da Companhia, 
recebeu recursos financeiros do Itaú em subscrição de aumento de 
capital, o qual passou a deter 50% de participação nessa sociedade. 
Ainda em 2004, a Miravalles constituiu a Financeira Itaú Companhia 
S.A. (“FIC”), com um capital social de R$ 150.000, empresa que atua
na estruturação e comercialização de produtos e serviços financeiros 
exclusivamente para os clientes do GPA.
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9. Investimentos--Continuação

e) Acordo de investimento – Companhia e Itaú--Continuação

Em 22 de dezembro de 2005, foi assinado um aditivo ao acordo de 
associação entre Companhia, Itaú e FIC, tendo sido modificados os 
termos relacionados ao cumprimento das metas de performance, 
estabelecidos inicialmente. Mediante o termo aditivo, não há mais 
vinculação entre o cumprimento das metas e a conta garantia, tendo 
sido estabelecidas multas pelo não-cumprimento das referidas metas.

A presente associação tem prazo de duração de 20 anos, podendo 
ser prorrogada por prazo indeterminado. A gestão operacional da 
FIC é de responsabilidade do Itaú.

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de 
junho de 2007, 27 de setembro de 2007 e 27 de dezembro 
de 2007, os acionistas subscreveram a totalidade das ações 
emitidas pela Miravalles, no total de R$ 86.400, R$ 12.300 e R$ 
21.970, respectivamente, tendo a Companhia integralizado o 
correspondente à proporção de suas ações possuídas, ou seja, 50%. 
O restante foi integralizado pelo outro acionista na mesma data.

As demonstrações contábeis da Miravalles, nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2007 e 2006, foram auditadas por 
outros auditores independentes. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2007, o total do investimento e resultado negativo 
de equivalência patrimonial dessa investida representam 11,5% e 
13,7%, respectivamente, em relação às demonstrações contábeis 
consolidadas da Companhia (8,5% e 62,2% do total dos ativos e 
resultado líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2006, 
respectivamente).

f) Investimentos Incorporados

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 
2007, foram aprovadas as incorporações das sociedades Sigua, MFP, 
Lourenção, Obla, Nova Saper e Versalhes, cujos acervos patrimoniais 
líquidos apresentados na data de incorporação, encontram-se 
resumidos a seguir:
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9. Investimentos--Continuação

f) Investimentos Incorporados--Continuação

 Sigua MFP Lourenção Obla Nova Saper Versalhes

Ativo

Circulante 346 586 1.137 18 - 52.270

Não Circulante - - - - - -

Imobilizado 89 630 450 153 101 -

Investimento - - - - - -

Total do Ativo 435 1.216 1.587 171 101 52.270

Passivo

Circulante 469 629 272 - - 52.652

Não Circulante - - - - - -

Total do Passivo 469 629 272 - - 52.652

Acervo líquido 34 (587) (1.315) (171) (101) 382

Em 10 de outubro de 2007, de acordo com protocolo de incorporação e 
justificação, a sociedade Messina Empreendimentos e Participações 
Ltda. foi incorporada pela Sé pelo valor contábil. O valor do acervo líquido 
incorporado de acordo com o laudo de avaliação é de R$ 13.357.

10. Imobilizado

 Taxas anuais de Controladora

 depreciação 2007 2006

 
Nominal

 Média  Depreciação

  ponderada 
Custo

 acumulada 
Líquido Líquido

Terrenos - - 665.241 - 665.241 552.928

Edifícios 3,3 3,3 2.170.739 (426.795) 1.743.944 1.659.180

Benfeitorias e melhorias * 6,7 1.458.224 (553.877) 904.347 771.143

Equipamentos 10,0 a 33,0 13,1 938.942 (558.555) 380.387 338.458

Instalações 20,0 a 25,0 20,0 427.528 (334.717) 92.811 85.293

Móveis e utensílios 10,0 10,0 215.740 (93.239) 122.501 104.031

Veículos 20,0 20,0 24.716 (14.561) 10.155 7.546

Imobilizado em andamento - - 159.132 - 159.132 35.627

Outros 10,0 10,0 99.737 (20.685) 79.052 15.609

   6.159.999 (2.002.429) 4.157.570 3.569.815

Taxa média do exercício de depreciação - %     5,19 5,38
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a) Adições no ativo imobilizado

As adições efetuadas pela Companhia referem-se à compra de ativos 
operacionais, compras de terrenos e edifícios para expansão das 
atividades, obras de construção de novas lojas, modernização dos centros 
de distribuição existentes, reformas de diversas lojas e investimentos em 
equipamentos e em tecnologia da informação.

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Adições 866.959 738.073 935.960 806.564

Juros capitalizados 42.425 48.108 44.666 50.632

 909.384 786.181 980.626 857.196

10. Imobilizado--Continuação

 Taxas anuais de Consolidado

 depreciação 2007 2006

 
Nominal

 Média  Depreciação

  ponderada 
Custo

 acumulada 
Líquido Líquido

Terrenos - - 706.916 - 706.916 594.585

Edifícios 3,3 3,3 2.270.996 (454.178) 1.816.818 1.728.252

Benfeitorias e melhorias * 6,7 2.008.241 (781.179) 1.227.062 1.114.130

Equipamentos 10,0 a 33,0 13,1 1.172.235 (677.224) 495.011 442.879

Instalações 20,0 a 25,0 20,0 569.713 (430.659) 139.054 137.394

Móveis e utensílios 10,0 10,0 312.399 (130.198) 182.201 163.101

Veículos 20,0 20,0 25.815 (15.008) 10.807 7.957

Imobilizado em andamento - - 163.040 - 163.040 37.115

Outros 10,0 10,0 100.001 (20.731) 79.270 15.627

   7.329.356 (2.509.177) 4.820.179 4.241.040

Taxa média do exercício de depreciação - %     5,64 5,92

*  As benfeitorias e melhorias são depreciadas em função da vida útil estimada do bem ou do prazo dos contratos de aluguel, dos dois o menor.



     

R e l a t ó r i o A n u a l 2 0 0 7

42
43

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

Nas incorporações de sociedades controladas e para fins de 
consolidação, as parcelas originalmente registradas na rubrica de 
investimentos - como ágio fundamentado, principalmente, na 
expectativa de rentabilidade futura – foram transferidas para o ativo 
intangível e serão amortizadas nos prazos e extensões das projeções 
de rentabilidade que os determinaram, limitados por um prazo de até 
10 anos.

(i) Provisão para redução de ágio – Sendas Distribuidora S.A.

A Companhia revisou as premissas econômicas e financeiras que 
sustentam a realização futura de ágio de sua controlada Sendas 
Distribuidora. Com base nesta revisão, concluiu-se pela necessidade de 
provisão para redução parcial de ágio, cujo efeito líquido no consolidado 
foi de R$ 268.886, registrado na rubrica de resultado não operacional 
em 31 de dezembro de 2006. 

11. Intangível

 Controladora  Consolidado 

Saldos em 31 de dezembro de 2005 538.472 1.083.501

Adições 3.687 3.687

Adição por incorporação 1.228 -

Amortização (114.516) (172.308)

Provisão para redução de ágio (i) - (268.886)

Baixa (15.049) (15.049)

Saldos em 31 de dezembro de 2006 413.822 630.945

Adições 500 198.598

Transferência de investimento 7.765 7.765

Transferência para imobilizado (9.551) (9.551)

Amortização (121.976) (152.905)

Saldos em 31 de dezembro de 2007 290.560 674.852
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Referem-se a gastos com honorários de consultorias especializadas, 
incorridos no desenvolvimento e na implementação de projetos 
estratégicos, destacando-se:

• Gestão de categorias;
• Eficiência máxima nas lojas de supermercados;
• Implantação da CSC – Central de Serviços Compartilhados;
• Implantação da central de compras de materiais e serviços indiretos.

Os gastos pré-operacionais também são representados por custos 
incorridos no desenvolvimento de novos produtos por meio da criação 
da Marca TAEQ que visa atender ao segmento “bem-estar” e do 
novo modelo de negócio – varejo de conveniência ou supermercado 
de proximidade – Extra Fácil. Os projetos já encerrados estão sendo 
amortizados por um prazo mínimo de 5 anos.

12. Diferido

 Controladora  Consolidado 

Saldos em 31 de dezembro de 2005 61.199 61.691

Adições 28.512 28.640

Transferência para imobilizado (2.905) (2.902)

Amortização (10.743) (11.148)

Saldos em 31 de dezembro de 2006 76.063 76.281

Adições 16.387 16.503

Baixas - -

Transferência para imobilizado (2.606) (2.843)

Amortização (12.759) (12.764)

Saldos em 31 de dezembro de 2007 77.085 77.177
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 Controladora Consolidado

 Encargos financeiros anuais 2007 2006 2007 2006

Curto prazo

Em moeda local

BNDES (ii) TJLP + 1,0 a 4,125% 98.032 89.571 98.032 89.571

Capital de Giro (i) TJLP + 1,7% 6.443 7.542 6.443 7.542

 Taxa média ponderada 103,9%

 do CDI (104% em 2006) 10.077 - 30.388 22.752

Quotas PAFIDC (iii) Sênior A - 105% do CDI - - 556.776 -

 Sênior B - 101% do CDI - - 133.682 71.100

 Sênior C - 100% do CDI + 0,5% aa - - 133.344 -

Leasing Taxa CDI + 0,14% aa 6.553 - 6.553 -

Em moeda estrangeira com swap para reais

BNDES (ii) Variação cambial + 4,1 a 4,125% 7.926 15.069 7.926 15.069

Capital de Giro (i) Taxa média ponderada - 103,5% do

 CDI (103,4% em 2006) 20.750 390.420 451.598 651.231

Importações Variação cambial do dólar americano 11.917 8.719 14.287 1 4.056

  161.698 511.321 1.439.029 871.321

Longo prazo

Em moeda local

BNDES (ii) TJLP + 1,0 a 4,125% 201.514 113.524 201.514 113.524

Capital de giro (i) TJLP + 1,7% - 6.401 - 6.401

Quotas PAFIDC (iii) Sênior A - 105% do CDI - - - 495.131

 Sênior B - 101% do CDI - - - 167.893

Leasing Taxa CDI + 0,14% aa 13.020 - 13.020 -

Em moeda estrangeira com swap para reais

BNDES (ii) Variação cambial + 4,125% 8 .513 19.672 8.513 19.672

Capital de Giro (i) Taxa média ponderada - 102,2% do

 CDI (103,9% em 2006) 460.079 - 696.247 579.531

  683.126 139.597 919.294 1.382.152

13. Empréstimos e Financiamentos
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13. Empréstimos e Financiamentos--Continuação

A Companhia utiliza operações de swap para converter as obrigações 
denominadas em dólares norte-americanos, iene e juros prefixados 
para reais vinculados à taxa de juros do CDI (flutuante). A Companhia 
entrou simultaneamente com a mesma contraparte em operações de 
swap de moeda e de taxa de juros e tem tratado esses instrumentos de 
forma combinada como se os financiamentos fossem originalmente 
denominados em reais e atrelados a uma taxa flutuante.

A taxa de referência anual de CDI em 31 de dezembro de 2007 era de 
11,82% (15,00% em 2006).

(i) Financiamento de capital de giro

São obtidos de bancos locais e parte deles é utilizada para financiar 
o crédito a clientes (o saldo remanescente não cedido ao PAFIDC), ou 
tiveram origem em necessidades de financiamento do crescimento do 
GPA. São feitos sem garantias, mas com aval da Companhia no caso da 
Sendas Distribuidora.

(ii) Linha de crédito do BNDES

Os contratos de linha de crédito firmados com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), denominados em reais, 
estão sujeitos à indexação com base na TJLP, mais juros anuais, ou são 
denominados com base em uma cesta de moedas estrangeiras para 
refletir a carteira de financiamento do BNDES, mais juros anuais. Os 
financiamentos são pagos em prestações mensais após um período 
de carência, conforme mencionado abaixo.

A Companhia não pode oferecer quaisquer ativos como garantia em 
operações de empréstimo com outras partes sem a prévia autorização do 
BNDES e deve cumprir cláusulas restritivas (debt covenants) calculadas 
sobre o balanço, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo: (i) manter um índice de capitalização (patrimônio 
líquido / total do ativo) igual ou maior que 0,4 e (ii) manter um índice 
de liquidez (ativo circulante / passivo circulante) igual ou maior que 
1,05. A Administração mantém efetivo controle e acompanhamento 
das cláusulas restritivas, não tendo ocorrido o descumprimento das 
mesmas. A empresa controladora ofereceu fiança, responsabilizando-
se solidariamente até a liquidação dos contratos.
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Se a TJLP exceder 6% ao ano, o excesso será adicionado ao principal. 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006, foram 
adicionados ao principal R$ 636 e R$ 4.732, respectivamente.

(iii) Quotas resgatáveis PAFIDC

Conforme Ofício Circular CVM/SNC/SEP Nº 01/2006, a Companhia 
reclassificou suas quotas do PAFIDC, dadas as suas características, 
para a rubrica de Empréstimos e Financiamentos (Nota 7).

Características das quotas do Fundo:

13. Empréstimos e Financiamentos--Continuação

(ii) Linha de crédito do BNDES--Continuação

 Consolidado

 Data do Encargos financeiros
 Período de Número de

Contrato anuais
 carência em prestações Vencimento 2007 2006

  meses mensais

13/01/2000 TJLP + 3,5% 12 72 janeiro/07 - 885

10/11/2000 TJLP + 1 a 3,5% 20 60 maio/07 - 18.849

10/11/2000 Cesta de moedas + 3,5% 20 60 julho/07 - 4.154

14/11/2000 TJLP + 2,0% 20 60 junho/07 - 1.358

12/03/2002 Cesta de moedas + 3,5% 12 48 março/07 - 161

25/04/2002 TJLP + 3,5% 6 60 outubro/07 - 8.521

25/04/2002 Cesta de moedas + 3,5% 6 60 outubro/07 - 1.179

11/11/2003 Cesta de moedas + 4,125% 14 60 janeiro/10 16.438 29.246

11/11/2003 TJLP + 4,125% 12 60 novembro/09 107.845 163.604

11/11/2003 TJLP+ 1,0% 12 60 novembro/09 6.513 9.879

09/05/2007 TJLP+ 3,2% 6 60 novembro/12 161.813 -

09/05/2007 TJLP+ 2,7% 6 60 novembro/12 23.376 -

     315.985 237.836

 Tipos de quotas Quantidade Rendimento Data de Resgate

 Seniores A 5.826 105 % do CDI 26/05/2008

 Seniores B 4.300 101 % do CDI 26/05/2008

 Seniores C 130 100% do CDI + 0,5% a.a. 26/05/2008
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14. Debêntures

a) Composição das debêntures em circulação

 Espécie Títulos em Encargos

  circulação financeiros P. U. 2007 2006

   anuais

5ª emissão - 1ª série Flutuante - CDI + 0,95% - - 414.761

6ª emissão - 1ª série Sem preferência 54.000 CDI + 0,5% 10.357 559.268 -

6ª emissão - 2ª série Sem preferência 23.965 CDI + 0,5% 10.357 248.201 -

6ª emissão - 1ª e 2ª séries Swap Juros - 104,96% do CDI - 62 -

Total     807.531 414.761

Passivo não circulante     779.650 -

Passivo circulante     27.881 414.761

13. Empréstimos e Financiamentos--Continuação

(iv) Vencimentos – longo prazo

 Controladora Consolidado

2009 107.958 109.106

2010 176.278 411.298

2011 364.480 364.480

2012 34.410 34.410

 683.126 919.294
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14. Debêntures--Continuação

b) Movimentação das debêntures

 Número de

 debêntures 
Valor

Em 31 de dezembro de 2005 40.149 419.469

Juros líquidos de pagamentos - (4.708)

Em 31 de dezembro de 2006 40.149 414.761

Amortização principal 5ª emissão (40.149) (401.490)

6ª emissão 77.965 779.650

Juros líquidos de pagamentos e swap - 14.610

Em 31 de dezembro de 2007 77.965 807.531

c) Informações adicionais

Sexta emissão – em 1º de março de 2007, os acionistas aprovaram a 
emissão e a colocação pública de R$ 779.650 em 77.965 debêntures 
não-conversíveis. A Companhia recebeu recursos equivalentes 
a R$ 551.518 de 54.000 debêntures emitidas da primeira série, 
e R$ 245.263 de 23.965 debêntures (com deságio de 0,24032%), 
emitidas da segunda série. Do total do recurso da segunda série,  
R$ 242.721 foram utilizados para amortizar 23.965 debêntures da 
quinta emissão e parte dos juros. As debêntures são indexadas à 
taxa média do CDI, e têm juros de 0,5% ao ano, pagáveis a cada seis 
meses, com início em 1º de setembro de 2007 e término em 1º de 
março de 2013. A amortização das debêntures ocorrerá em 1º de 
março de 2011, 1º de março de 2012 e 1º de março de 2013, no total 
de 25.988 debêntures para cada ano. As debêntures não estarão 
sujeitas à renegociação até a data de vencimento, em 1º de março 
de 2013. A Companhia está em conformidade com as cláusulas 
restritivas (debt covenants) previstas na 6ª emissão, calculadas sobre 
o balanço consolidado, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil: (i) dívida líquida (dívida menos caixa e equivalentes de 
caixa e contas a receber) inferior ao saldo do patrimônio líquido;  
(ii) manutenção de um índice entre dívida líquida e EBITDA  
(Nota 23) menor ou igual a 3,25.
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15. Impostos e Contribuições Sociais a Recolher

Os impostos e contribuições são compostos conforme abaixo:

A Companhia protocolou pedido para participação no Programa 
de Parcelamento Especial de Impostos (“PAES”), de acordo com a 
Lei nº 10.680/2003. Esses parcelamentos de tributos são corrigidos 
pela TJLP, podendo ser pagos em até 120 meses. Do montante de  
R$ 311.280, R$ 33.258 estão em fase de pedido protocolado junto 
com as autoridades fiscais.

O parcelamento de tributos compreende os seguintes valores:

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Circulante

Impostos parcelados 58.151 50.288 60.443 52.553

PIS e COFINS a recolher 18.158 3.287 25.031 6.583

Provisão para IR e Contribuição Social 5.575 27 16.944 9.539

 81.884 53.602 102.418 68.675

Não Circulante

Impostos parcelados 239.896 248.163 250.837 261.101

 321.780 301.765 353.255 329.776

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Circulante

INSS 37.440 35.668 37.561 35.799

CPMF 10.028 14.238 12.035 16.225

ICMS e outros 10.683 382 10.847 529

 58.151 50.288 60.443 52.553

Não Circulante

INSS 168.478 196.172 169.115 196.895

CPMF 45.125 48.647 54.159 59.575

ICMS e outros 26.293 3.344 27.563 4.631

 239.896 248.163 250.837 261.101
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16. Provisão para Contingências

O processo de estimativa da provisão para contingências é efetuado 
pela Administração com o suporte dos seus assessores jurídicos. A 
provisão para contingências foi constituída em montante suficiente 
para cobrir as perdas estimadas como prováveis pelos assessores 
jurídicos da Companhia e está demonstrada líquida de depósitos 
judiciais correlacionados, conforme abaixo:

 Controladora

    Cíveis 

 COFINS e PIS Outros Trabalhistas e outros Total

Saldo em 31 de dezembro de 2005 873.285 6.741 42.419 88.594 1.011.039

Adições 26.737 33.133 12.922 16.770 89.562

Reversão/Pagamento - (20.913) (23.407) (2.126) (46.446)

Atualização Monetária 75.979 4.390 8.354 10.350 99.073

Depósitos Judiciais - - (34.932) (33.574) (68.506)

Saldo em 31 de dezembro de 2006 976.001 23.351 5.356 80.014 1.084.722

Adições 16.000 1.546 12.332 20.377 50.255

Reversão/Pagamento (6.886) - (12.971) (13.703) (33.560)

Atualização Monetária 53.009 2.243 5.688 9.978 70.918

Depósitos Judiciais - - (8.897) (6.484) (15.381)

Saldo em 31 de dezembro de 2007 1.038.124 27.140 1.508 90.182 1.156.954

 Consolidado

    Cíveis 

 COFINS e PIS Outros Trabalhistas e outros Total

Saldo em 31 de dezembro de 2005 921.963 9.013 44.567 101.368 1.076.911

Adições 19.577 34.850 15.766 23.818 94.011

Reversão/Pagamento (9.862) (23.765) (26.367) (6.373) (66.367)

Atualização Monetária 79.642 4.482 8.742 12.042 104.908

Depósitos Judiciais - - (36.715) (35.121) (71.836)

Saldo em 31 de dezembro de 2006 1.011.320 24.580 5.993 95.734 1.137.627

Adições 26.250 2.570 19.462 22.821 71.103

Reversão/Pagamento (6.886) - (18.087) (21.264) (46.237)

Atualização Monetária 55.497 2.389 6.083 11.517 75.486

Depósitos Judiciais - - (11.050) (10.740) (21.790)

Saldo em 31 de dezembro de 2007 1.086.181 29.539 2.401 98.068 1.216.189
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a) Tributárias

As contingências tributárias são indexadas pelo Sistema Especial de 
Liquidação de Custódia (“SELIC”), que era de 11,25% em 31 de dezembro 
de 2007 (14,13% em 2006), e estão sujeitas, quando aplicável, a multas. 
Em todos os casos, os referidos juros e multas, quando aplicáveis, foram 
computados sobre valores não pagos, integralmente provisionados.

COFINS e PIS

Em 1999, a alíquota da COFINS aumentou de 2% para 3%, e a base 
tributária da COFINS e do PIS foi estendida para que englobasse outros tipos 
de receita, inclusive receita financeira. A Companhia está contestando a 
majoração das alíquotas de contribuições da COFINS e o alargamento 
da base dessas contribuições. A provisão para a COFINS e o PIS registra 
os valores não recolhidos, atualizados monetariamente, no total de  
R$ 971.004 (R$ 915.313 em 2006), decorrentes de ação judicial movida 
pela Companhia e suas controladas pleiteando o direito de não aplicar 
o disposto na Lei nº 9.718/98, permitindo o recolhimento da COFINS 
nos termos da Lei Complementar nº 70/91 (2% sobre o faturamento) 
e do PIS nos moldes da Lei nº 9.715/98 (0,65% sobre o faturamento), 
a partir de 1º de fevereiro de 1999. As ações estão em andamento na 
2ª instância no Tribunal Regional Federal, e até o momento não foi 
requerido que a Companhia efetuasse depósitos judiciais.

Com o início da sistemática de apuração dessas contribuições pela não-
cumulatividade, iniciada pelo PIS a partir de 1º de dezembro de 2002, 
com a edição da Lei nº 10.637/02, e para a COFINS a partir de fevereiro 
de 2004, por meio da edição da Lei nº 10.833/03, a Companhia e 
suas controladas passaram a aplicar as referidas regras, bem como 
questionar, junto ao Poder Judiciário, a ampliação da base de cálculo 
dessas contribuições, visando à continuidade da sua aplicação sobre 
o conceito de faturamento, bem como à apropriação de créditos não 
admitidos pela legislação e que a Administração entende ser passível de 
apropriação, tais como despesas financeiras e despesas com terceiros. 
A provisão registrada no balanço no valor de R$ 115.177 (R$ 96.007 
em 2006), inclui a parcela não recolhida, atualizada monetariamente. 
Ademais, a Companhia contesta a limitação de percentual e prazo de 
apropriação do crédito de COFINS sobre o estoque inicial decorrente da 
edição da Lei nº 10.833/03, registrando em seu balanço a diferença do 
crédito apropriado sob esta regra em virtude de autorização judicial. 
Para essas discussões não há depósitos judiciais.
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16. Provisão para Contingências--Continuação

a) Tributárias--Continuação

Outros

A Companhia e suas controladas têm outras contingências tributárias 
que, após análise de seus assessores jurídicos, foram consideradas 
como de perdas prováveis, sendo: a) ação judicial que questiona a não-
incidência de Imposto Sobre Produtos Industrializados (“IPI”) sobre a 
importação de bacalhau, que aguarda julgamento em segunda instância 
judicial; b) autuação administrativa federal a respeito de atualização de 
contas patrimoniais por índice superior àquele aceito pelas autoridades 
fiscais, que aguarda julgamento em segunda instância administrativa 
(Plano Verão); c) autuação administrativa referente à cobrança de débitos 
de IRRF, CSLL, que também aguarda julgamento em segunda instância 
administrativa; d) autuação administrativa devido à compensação de 
crédito de INSS apurados pela Companhia sob a ótica de recolhimento 
indevido sobre verba não prevista em lei, que está pendente de decisão 
judicial; e) autuação em relação a transações de compra, industrialização 
e venda para exportação de soja e seus derivados, em que, no entender 
das autoridades fiscais, inexistiu a circulação de mercadorias. Quanto 
à esfera Federal, a Companhia foi autuada por essas operações, em 
relação ao PIS, a COFINS e ao IRPJ. O montante registrado contabilmente 
para esses assuntos é de R$ 29.539 (R$ 24.580 em 2006). A Companhia 
não tem depósitos judiciais relativos a esses assuntos.

b) Trabalhistas

A Companhia é parte em vários processos trabalhistas, principalmente  
devido a demissões no curso normal de seus negócios. Em 31 de 
dezembro de 2007, a Companhia mantinha uma provisão de R$ 50.166 
(R$ 42.708 em 2006) avaliadas como risco provável . Os processos cuja 
perda é considerada possível pelos nossos assessores jurídicos é de 
R$ 7.151 (R$ 9.734 em 2006). A Administração, com o auxílio de seus 
assessores jurídicos, avalia essas contingências registrando provisões 
para perdas, quando razoavelmente estimadas, considerando as 
experiências anteriores em relação aos valores demandados. Os 
processos trabalhistas são indexados pela Taxa Referencial de Juros 
(“TR”) (2,0% acumulada no exercício findo em 31 de dezembro de 2007) 
mais juros mensais de 1%. O saldo da provisão líquida de depósitos 
judiciais vinculados é de R$ 2.401 (R$ 5.993 em 2006).
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16. Provisão para Contingências--Continuação

c) Cíveis e outros

A Companhia responde a ações de natureza cível e outras em 
diversos níveis judiciais. A Administração da Companhia constitui 
provisões em montantes considerados suficientes para cobrir 
decisões judiciais desfavoráveis quando seus assessores jurídicos 
internos e externos entendem que as perdas sejam prováveis.

Dentre estes processos, destacam-se:

•  A Companhia impetrou mandado de segurança a fim de obter o 
direito de não efetuar o recolhimento das contribuições previstas 
na Lei Complementar nº 110/2001, instituídas para o custeio 
do FGTS. A Companhia obteve medida liminar reconhecendo 
o direito de não efetuar o recolhimento dessas contribuições. 
Posteriormente, essa liminar foi cassada, ensejando a realização 
de depósito judicial dos valores não recolhidos durante o período 
de vigência da liminar. A exigibilidade do crédito tributário está 
suspensa em face de recurso apresentado, que aguarda julgamento 
em segunda instância no Tribunal Regional Federal. O montante 
provisionado é de R$ 46.896 (R$ 43.156 em 2006), e a Companhia 
efetuou um depósito judicial de R$ 8.036 resguardando o período 
em que estava sem liminar.

•  A Companhia propôs ação declaratória de inexistência de relação 
jurídica, no que concerne à exigência da contribuição ao SEBRAE, 
tal como instituída pela Lei nº 8.029/90, a fim de também obter o 
reconhecimento do crédito atualizado para compensação com os 
saldos a pagar ao SESC e SENAC, sem a limitação de 30%. Foi concedido 
o direito de não recolher as contribuições vincendas desde que 
fossem efetuados depósitos em juízo, o que vem sendo realizado. O 
processo aguarda julgamento de recurso extraordinário. O montante 
provisionado é de R$ 37.511 (R$ 31.122 em 2006), e possui depósito 
judicial no montante de R$ 37.328 (R$ 30.825 em 2006).

•  A Companhia, por meio de mandado de segurança, está 
contestando a constitucionalidade do FUNRURAL para empresas 
em áreas urbanas. A ação encontra-se em segunda instância no 
Tribunal Regional Federal e o valor da provisão é de R$ 33.141  
(R$ 30.516 em 2006). Para esse processo não há depósito judicial.
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16. Provisão para Contingências--Continuação

c) Cíveis e outros--Continuação

• A Companhia ajuíza e responde diversas ações em que se pede 
a revisão dos valores dos aluguéis pagos pelas lojas. Nessas ações, 
é fixado pelo juiz um valor provisório de aluguel, o qual passa 
a ser pago pelas lojas, até que se defina, em laudo e sentença, 
o valor final da locação. A Companhia constitui provisão da 
diferença entre o valor originalmente pago pelas lojas e o 
definido provisoriamente nessas ações. Em 31 de dezembro de 
2007, o montante da provisão para essas ações é de R$ 11.955 
(R$ 11.507 em 2006), para as quais não há depósitos judiciais.

d) Perdas possíveis

A Companhia tem outras contingências que foram analisadas 
por assessores jurídicos e consideradas como possíveis, mas não 
prováveis, portanto, não provisionadas, em 31 de dezembro de 2007, 
como segue:

•  INSS – A Companhia também foi autuada pela não-incidência de 
encargos sociais sobre benefícios concedidos a seus empregados, 
cuja perda possível monta a R$ 116.462 (R$ 106.117 em 2006). 
Esses processos estão em discussão administrativa.

•  IRPJ, IRRF e CSLL - A Companhia sofreu diversas autuações 
administrativas relativas aos tributos mencionados, com 
objetos variados como processos de compensações, provisões 
indedutíveis, e todas aguardam julgamento em instância 
administrativa, cujo montante envolvido equivale a R$ 69.309 
(R$ 49.695 em 2006).

•  COFINS, PIS e CPMF – A Companhia foi autuada na esfera 
administrativa em referência aos tributos citados com 
objetos diversos como pedidos de compensação de Fundo 
de Investimento Social (“FINSOCIAL”), divergências de 
recolhimentos, além do PIS e COFINS na autuação das operações 
de soja, mencionadas anteriormente. O montante envolvido 
nessas autuações é de R$ 243.637 (R$ 212.996 em 2006) e 
aguardam julgamento administrativo.
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16. Provisão para Contingências--Continuação

d) Perdas possíveis--Continuação

•  ICMS – A Companhia foi autuada pelo fisco estadual quanto 
à apropriação de créditos de energia elétrica, de aquisições 
de fornecedores considerados inidôneos, ressarcimento de 
substituição tributária sem o devido cumprimento das obrigações 
acessórias trazidas pela Portaria CAT 17 do Estado de São Paulo, 
dentre outras de menor expressão. No final de 2007, a Companhia 
recebeu novas autuações do Estado de São Paulo, totalizando 
um valor aproximado de R$ 557.764, sendo cerca de R$ 425.000 
classificados pela administração e assessores jurídicos, como de 
perda possível. A soma dessas autuações monta em R$ 878.062 
(R$ 330.894 em 2006), as quais aguardam julgamento definitivo 
tanto na esfera administrativa como na judicial.

•  ISS, Imposto Predial Territorial Urbano (“IPTU”), Imposto sobre 
Transferência de Bens Imóveis (“ITBI”) e outras – Referem-se 
a autuações sobre retenção de terceiros, divergências de 
recolhimentos, multas por descumprimento de obrigações 
acessórias e taxas diversas, cujo valor monta R$ 17.891, e que 
aguardam decisões administrativas e judiciais. No ano de 2006, tais 
valores eram classificados, como de perda remota pelos assessores 
jurídicos.

•  Outras contingências – Referem-se a processos administrativos e 
a ações no âmbito da justiça cível, juizado especial cível, Instituto 
de Defesa do Consumidor (“PROCON”) (em diversos Estados), 
Instituto de Pesos e Medidas (“IPEM”), Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (“INMETRO”) e 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”), sendo estes, 
em sua maioria, referentes a pedidos de indenização, totalizando 
R$ 45.139 (R$ 52.404 em 2006).

Eventuais mudanças adversas na expectativa de risco destes 
processos podem demandar constituição adicional de provisão 
para contingências.
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16. Provisão para Contingências--Continuação

e) Depósitos recursais e judiciais

A Companhia está contestando o pagamento de certos impostos, 
contribuições e obrigações trabalhistas e efetuou depósitos para 
recursos (vinculados) de montantes equivalentes pendentes das 
decisões legais finais, bem como depósitos em caução relacionados 
com as provisões para processos judiciais.

f) Garantias

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

 Processos Imóveis Equipamentos Carta de Fiança Total

Tributários 511.920 2.198 206.202 720.320

Trabalhistas 5.846 3.631 53.589 63.066

Cíveis e outros 11.003 796 17.070 28.869

Total 528.769 6.625 276.861 812.255

g) Auditorias fiscais

De acordo com a legislação em vigor no Brasil, os impostos federais, 
estaduais e municipais e os encargos sociais estão sujeitos à exame 
pelas respectivas autoridades por períodos que variam de 5 a 30 anos.
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17. Imposto de Renda e Contribuição Social

a) Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Lucro antes do imposto de renda e

contribuição social 274.122 119.397 226.145 (258.555)

Participação de empregados no resultado (9.325) (13.421) (13.399) (13.421)

Lucro antes do imposto de renda e

contribuição social ajustado 264.797 105.976 212.746 (271.976)

Imposto de renda e contribuição social à

alíquota nominal (66.199) (26.494) (64.917) 89.752

Incentivos fiscais de imposto de renda 673 2.659 1.081 3.562

Imposto de renda s/ amort. ágio na Sendas - - - (161.196)

Reversão parcial de provisão para

realização do imposto de renda diferido - - 55.000 -

Ganho de capital não realizado - - - 78.961

Equivalência patrimonial e provisão para

passivo a descoberto de controlada 16.206 6.860 (9.834) (18.085)

Outras diferenças permanentes e de alíquota

de contribuição social líquidas (4.599) (3.477) 7.266 5.534

Imposto de renda efetivo (53.919) (20.452) (11.404) (1.472)

Imposto de renda do exercício

Corrente (19.734) (59.400) (49.720) (92.200)

Diferido (34.185) 38.948 38.316 90.728

Despesa de imposto de renda e

contribuição social (53.919) (20.452) (11.404) (1.472)

Taxa efetiva -19,7% -17,1% -5,0% 0,6%
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17. Imposto de Renda e Contribuição Social--Continuação

b)  Composição do saldo de imposto de renda e contribuição social 
diferidos

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos

Prejuízos fiscais (i) 4.048 12.862 314.878 298.332

Provisão para contingências 49.692 51.354 66.673 65.294

Provisão de hedge tributado pelo regime de caixa 6.905 25.915 59.975 80.188

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.604 13.399 3.088 13.490

Ágio 26.301 21.360 74.762 79.433

Imposto de renda sobre ágio Vieri (iii) 517.294 517.294 517.294 517.294

Provisão para redução de ágio (nota 11 (i)) - - 139.522 161.196

Ganhos diferidos líquidos por diluição de participação - 1.518 - 1.518

Outras 18.323 15.650 22.998 20.803

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos 625.167 659.352 1.199.190 1.237.548

Provisão para realização de imposto de renda diferido - - (84.522) (161.196)

 625.167 659.352 1.114.668 1.076.352

Ativo circulante 68.303 101.794 88.128 238.676

Ativo não circulante 556.864 557.558 1.026.540 837.676

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos 625.167 659.352 1.114.668 1.076.352 
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17. Imposto de Renda e Contribuição Social--Continuação

b)  Composição do saldo de imposto de renda e contribuição social 
diferidos--Continuação

(i) Conforme disposto na Instrução CVM nº 371, em 31 de dezembro 
de 2007, a Companhia e suas controladas mantêm registrado o 
IRPJ e a CSLL diferidos, decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças 
temporárias no montante de R$ 625.167 (R$ 659.352 em 2006) na 
controladora e R$ 1.114.668 (R$ 1.076.352 em 2006) no consolidado.

O reconhecimento do IRPJ e da CSLL diferidos ativos referem-se, 
basicamente, aos prejuízos fiscais a compensar que foram adquiridos 
do Sé e àqueles gerados pela controlada Sendas Distribuidora, os 
quais, seguindo determinadas medidas de reestruturação, foram 
considerados de realização provável, exceto pela provisão para 
realização do IRPJ diferido demonstrado na tabela anterior.

(ii) Em 2007, foram registrados na Sendas o IRPJ e CSLL diferidos 
ativos no montante de R$ 91.469, decorrentes de prejuízos fiscais e 
diminuição da provisão para redução de ágio do exercício de 2007, 
para os quais a Administração, com base em estudos efetuados, 
entende que serão recuperados.

(iii) Em 20 de dezembro de 2006, em Assembléia Geral Extraordinária, 
os acionistas da Companhia aprovaram operação de incorporação 
de sua controladora Vieri.

A reserva especial de ágio que foi constituída na Companhia, como 
resultado dessa incorporação, na forma do disposto no §1º do artigo 
6º da Instrução CVM nº 319/99, será, ao término de cada exercício 
fiscal e na medida em que o benefício fiscal a ser auferido pela 
Companhia, em decorrência da amortização do ágio, representar 
uma efetiva diminuição dos tributos pagos pela Companhia, 
objeto de capitalização na Companhia, em proveito dos acionistas 
controladores, sem prejuízo do direito de preferência assegurado aos 
demais acionistas na subscrição do aumento de capital resultante 
de tal capitalização, tudo nos termos do artigo 7º, caput e §1º e 2º, 
da Instrução CVM nº 319/99.
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17. Imposto de Renda e Contribuição Social--Continuação

b)  Composição do saldo de imposto de renda e contribuição social 
diferidos--Continuação

A fim de propiciar uma melhor apresentação das demonstrações 
contábeis, o valor líquido do ágio menos provisão, de R$ 515.488, que 
em essência representa o saldo do crédito fiscal, mais o montante de 
R$ 1.806, foram classificados como IRPJ diferido.

A Companhia prepara anualmente estudos de cenários e projeções 
de geração de resultados tributáveis futuros, os quais são aprovados 
pela Administração e pelo Conselho de Administração, indicando a 
capacidade de aproveitamento do crédito fiscal constituído.

Com base nos estudos aprovados, a Administração efetuou a reversão 
parcial de R$ 55.000 de provisão para realização de IRPJ diferido 
ativo, em função da recuperação prevista em exercícios futuros. A 
Companhia estima recuperar esses créditos tributários num prazo de 
até dez anos, como segue:

 Controladora  Consolidado 

 2008 68.303 88.128

 2009 73.089 130.217

 2010 112.760 190.754

 2011 139.368 194.744

 2012 até 2017 231.647 510.825

  625.167 1.114.668

18. Patrimônio Líquido

a) Capital social

(i) O capital autorizado da Companhia é de 400.000 (em milhares 
de ações), conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 
26 de novembro de 2007. O capital social totalmente subscrito 
e integralizado é representado em 31 de dezembro de 2007 por 
227.920 (113.771.378 em 2006) em milhares de ações nominativas 
sem valor nominal, sendo 99.680 (49.839.926 em 2006) em 
milhares de ações ordinárias e 128.240 (63.931.453 em 2006) em 
milhares de ações preferenciais.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

18. Patrimônio Líquido--Continuação

a) Capital social--Continuação

(ii) Em Assembléia Geral Extraordinária de 30 de julho de 2007, foi 
aprovado o grupamento das 113.885.493 (cento e treze bilhões, 
oitocentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentas e noventa e três mil) 
em milhares de ações sem valor nominal, sendo 49.839.926 (quarenta 
e nove bilhões, oitocentos e trinta e nove milhões, novecentas e vinte 
e seis mil) em milhares de ações ordinárias e 64.045.568 (sessenta 
e quatro bilhões, quarenta e cinco milhões, quinhentas e sessenta 
e oito mil) em milhares de ações preferenciais, representativas do 
capital social da Companhia, à razão de 500 (quinhentas) ações 
existentes para 01 (uma) ação da mesma espécie, passando o capital 
social da Companhia a ser representado por 227.771 (duzentos e 
vinte e sete milhões, setecentas e setenta e uma mil) em milhares 
de ações sem valor nominal, sendo 99.680 (noventa e nove milhões, 
seiscentas e oitenta mil) em milhares de ações ordinárias e 128.091 
(cento e vinte e oito milhões, noventa e uma mil) em milhares de 
ações preferenciais. A quantidade de ações e o capital social já estão 
equivalentes conforme grupamento de ações.

Movimentação do capital social e da quantidade de ações:

 Quantidade de Ações - mil 

 Capital  

 social Preferenciais Ordinárias 

Em 31 de dezembro de 2006 3.954.629 127.863 99.680

Capitalização de reservas 167.542 - -

De lucros 18.616 - -

Opção de compra de ações

Série VII 26 1 -

Série VIII 6.173 214 -

Série A1 Silver 2.872 117 -

Série A1 Gold - 45 -

Em 31 de dezembro de 2007 4.149.858 128.240 99.680

A quantidade de ações já está equivalente conforme grupamento 
de ações.
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18. Patrimônio Líquido--Continuação

a) Capital social--Continuação

Nas Reuniões do Conselho de Administração, realizadas em 15 
de maio, 10 de julho, 28 de novembro e 17 de dezembro de 2007, 
foram aprovados os aumentos do capital social com a subscrição e 
integralização das Ações do Plano de Outorga de Compra de Ações, 
conforme segue:

 
 Reunião Série

 Quantidade Valores 
Total

  (mil) Unitários

  10/07/2007 Série VII 0,55 22,95 13

  28/11/2007 Série VII 0,55 23,76 13

  15/05/2007 Série VIII 194,94 28,89 5.631

  10/07/2007 Série VIII 18,75 28,90 542

  10/07/2007 Série A1 Silver  10,56 24,63 260

 28/11/2007 Série A1 Silver 35,67 24,63 879

  17/12/2007 Série A1 Silver 70,41 24,63 1.733

 10/07/2007 Série A1 Gold 3,43 0,01 0

 28/11/2007 Série A1 Gold 11,05 0,01 0

 17/12/2007 Série A1 Gold 30,72 0,01 0

  376,63  9.071

A quantidade de ações já está demonstrada considerando o 
grupamento de ações.

b) Direitos das ações

As ações preferenciais não dão direito a voto, mas têm a preferência na 
distribuição do capital em caso de liquidação. Cada detentor de ações 
tem direito, de acordo com o estatuto social da Companhia, a receber 
um montante proporcional, com base no total das ações ordinárias 
e preferenciais em circulação, correspondente a um dividendo 
mínimo de 25% do lucro líquido anual determinado com base nas 
demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, desde que os lucros sejam distribuíveis, 
e após as transferências para as reservas, conforme requerido pela 
legislação societária brasileira, em um montante proporcional de 
quaisquer dividendos adicionais declarados. A partir de 2003, as ações 
preferenciais passaram a ter o direito de receber um dividendo 10% 
maior do que o dividendo pago para as ações ordinárias.
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18. Patrimônio Líquido--Continuação

b) Direitos das ações--Continuação

O estatuto social da Companhia determina que, desde que os 
recursos estejam disponíveis, são garantidos às ações preferenciais 
um dividendo mínimo no valor de R$ 0,08 por ação e os dividendos 
referentes às ações preferenciais devem ser 10% maiores do que 
os dividendos de ações ordinárias até, ou se determinado pelos 
acionistas, acima do limite obrigatório de distribuição.

Conforme determina a legislação societária brasileira, a 
Administração deve propor dividendos ao final do exercício, no 
mínimo, até o montante do dividendo obrigatório, que pode incluir 
juros sobre capitais próprios, líquidos de imposto.

c) Reserva de capital – Reserva especial de ágio

Esta reserva foi constituída em decorrência do processo de 
reestruturação societária descrito na Nota 1(c), em contrapartida 
ao acervo líquido incorporado e representa o valor do benefício fiscal 
futuro a ser auferido por meio da amortização do ágio incorporado. 
A parcela da reserva especial correspondente ao benefício auferido 
poderá ser, ao final de cada exercício social, capitalizada em proveito 
do acionista controlador, com a emissão de novas ações. O aumento 
de capital ficará sujeito ao direito de preferência dos acionistas não 
controladores, na proporção de suas respectivas participações, por 
espécie e classe, à época da emissão, sendo que as importâncias 
pagas no exercício desse direito serão entregues diretamente ao 
acionista controlador, de acordo com o disposto na Instrução CVM 
nº 319/99 e CVM nº 349/01.

Em 31 de dezembro de 2006, foi registrado o benefício fiscal 
decorrente do ágio incorporado, no montante de R$ 517.294, o 
qual será utilizado para aumento de capital, quando da realização 
da reserva.

d) Reservas de lucros

(i) Reserva legal: é formada por apropriações de 5% do lucro líquido 
anual, antes de qualquer apropriação e observando o limite de 20% 
do capital.
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18. Patrimônio Líquido--Continuação

d) Reservas de lucros--Continuação

(ii)   Reserva para expansão: montante aprovado pelos acionistas 
visando manter recursos para financiar aplicações adicionais 
de capital fixo e circulante, mediante a destinação de até 100% 
do lucro líquido remanescente, após as determinações legais, e 
suportado por orçamento de capital, aprovado em assembléia.

(iii)  Retenção de lucros: o saldo em 31 de dezembro de 2007 está à 
disposição da Assembléia Geral dos Acionistas para destinação.

e)  Dividendos Propostos

Em 26 de fevereiro de 2008, a Administração propôs, para 
deliberação da Assembléia Geral Ordinária, dividendos a serem 
distribuídos, calculados como segue:

 Dividendos 

 2007  2006 

Lucro líquido do exercício 210.878 85.524

Reserva legal ( 10.544) ( 4.276)

Base de cálculo dos dividendos 200.334 81.248

Dividendo mínimo obrigatório - 25% 50.084 20.312

(R$ 0,16903 por lote de mil ações ordinárias) - 8.425

(R$ 0,18594 por lote de mil ações preferenciais) - 11.887

(R$ 0,20804 por ação ordinária em 31 de dezembro de 2007) 20.737 -

(R$ 0,22884 por ação preferencial em 31 de dezembro de 2007) 29.347 -

f)  Plano de participação dos empregados nos lucros

Conforme previsto no estatuto social da Companhia, foi aprovada 
em reunião do Conselho de Administração da Companhia, 
realizada em de dezembro de 2007, a distribuição do montante de 
R$ 13.399 (13.421 em 2006).
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18. Patrimônio Líquido--Continuação

g) Plano de opção de compra de ações preferenciais

A Companhia oferece plano de opção de outorga de compra de ações 
preferenciais para administradores e empregados. O exercício das 
opções garante aos beneficiários os mesmos direitos concedidos aos 
demais acionistas da Companhia. A administração desse plano foi 
atribuída a um comitê designado pelo Conselho de Administração.

O preço da outorga de cada lote é de, no mínimo, 60% da média 
ponderada das operações com as ações preferenciais na semana da 
outorga da opção. O número de lotes de ações pode variar para cada 
beneficiário ou série.

A aquisição do direito ao exercício da opção dar-se-á da seguinte 
forma e nos seguintes prazos: (i) 50% no último mês do terceiro ano 
subseqüente à data da outorga (1ª tranche) e (ii) até 50% no último 
mês do quinto ano subseqüente à data da outorga (2ª tranche), 
ficando a parte remanescente deste segundo lote condicionada 
a vínculo de inalienabilidade até a aposentadoria do beneficiário, 
conforme fórmula definida no regulamento.

As ações com vínculo de inalienabilidade (Q), no momento do exercício 
das opções, são calculadas utilizando-se da seguinte fórmula descrita 
no plano de opção de outorga de compra de ações:

Q =
  (Q1* Pm) − (Q1* Pe)  

sendo:
 Pm

Q = Quantidade de lote de 1.000 (mil) ações a serem gravadas com 
vínculo de inalienabilidade.

Q1 = 50% do total de lotes de ações da Companhia na data da 
concessão.

Pm = Preço de mercado do lote de ações da Companhia na data do 
exercício.

Pe = Preço de exercício original do lote o qual foi definido na data da 
concessão, obedecendo aos termos do Plano.

O preço da opção na data da concessão até a data do exercício 
da opção pelo beneficiário é corrigido pelo IGP-M, deduzidos dos 
dividendos atribuídos no período.
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18. Patrimônio Líquido--Continuação

g) Plano de opção de compra de ações preferenciais--Continuação

De acordo com a Cláusula 14.5 do Plano, a aplicação da fórmula 
mencionada deverá ser ajustada considerando o grupamento das 
ações representativas do capital social da Companhia, aprovado em 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2007.

Novo Plano de opção de compra de ações preferenciais

A Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 
2006 aprovou a alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da 
Companhia, aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada 
em 28 de abril de 1997.

A partir do exercício de 2007, as outorgas do plano de opção de 
compra de ações preferenciais para administradores e empregados 
serão da seguinte forma:

Serão classificadas em dois tipos: Silver e Gold, sendo que a 
quantidade de ações do tipo Gold poderá ser reduzida e/ou aumentada 
(redutor ou acelerador), a critério do Comitê de Administração do 
Plano, no decorrer dos 35 meses seguintes à data da outorga.

O preço para cada ação do tipo Silver será o correspondente à média 
do preço de fechamento das negociações das ações preferenciais da 
Companhia realizadas nos últimos 20 pregões da BOVESPA, anteriores 
à data em que o Comitê deliberar a outorga da opção, com deságio 
de 20%. O preço para cada ação do tipo Gold será o correspondente a 
R$ 0,01 e a outorga de tais opções são adicionais às opções Silver, não 
sendo possível a outorga ou o exercício de opções Gold isoladamente. 
Em ambos os casos os preços não serão atualizados.

A aquisição do direito ao exercício das opções dar-se-á da seguinte 
forma e no seguinte prazo: a partir do 36º mês até o 48º mês, a contar 
da data do início definida como sendo a do contrato de adesão da 
respectiva série e: a) 100% da outorga de ações do tipo Silver; b) a 
quantidade de opções do tipo Gold a ser determinada pelo Comitê, 
após o cumprimento das condições de outorga.

As séries do plano anterior continuam em vigor até as respectivas 
datas de vencimentos.
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18. Patrimônio Líquido--Continuação

g) Plano de opção de compra de ações preferenciais--Continuação

(i)  As informações relativas ao plano de opções de compra de ações 
em vigor estão resumidas a seguir:

  Movimentação das Séries Outorgadas

 Preço Lote de ações

   2ª data de Quantidade

 Data da 1ª data de exercício e Na data da Fim do de ações  Não exercidas  Total em

Séries outorgadas outorga exercício expiração outorga período outogardas Exercidas por demissão Expiradas vigor

Saldo em 31 de dezembro de 2006

Série VI 15/03/2002 15/03/2005 15/03/2007 23,50 35,92 825 (203) (367) - 255

Série VII 16/03/2006 16/03/2006 16/03/2008 20,00 22,68 1.000 (295) (246) - 459

Série VII 30/04/2004 30/04/2007 30/04/2009 26,00 28,55 862 - (260) - 602

Série IX 15/05/2005 15/05/2008 15/05/2010 26,00 26,08 989 - (231) - 758

Série X 07/06/2006 07/06/2009 07/06/2011 33,00 33,78 901 - (34) - 867

      4.577 (498) (1.138) - 2.941

Saldo em 31 de dezembro de 2007

Série VI 15/03/2002 15/03/2005 15/03/2007 23,50 35,92 825 (203) (367) (255) -

Série VII 16/03/2006 16/03/2006 16/03/2008 20,00 24,34 1.000 (297) (318) - 385

Série VII 30/04/2004 30/04/2007 30/04/2009 13,00 30,67 862 (214) (373) - 275

Série IX 15/05/2005 15/05/2008 15/05/2010 13,00 27,99 989 - (407) - 582

Série X 07/06/2006 07/06/2009 07/06/2011 16,50 36,30 901 - (210) - 691

Série A1 - Gold 13/04/2007 30/04/2010 29/04/2011 0,01 0,01 324 (45) (5) - 274

Série A1 - Silver 13/04/2007 30/04/2010 29/04/2011 24,63 24,63 1.122 (117) (49) - 956

      6.023 (876) (1.729) (255) 3.163
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18. Patrimônio Líquido--Continuação

g) Plano de opção de compra de ações preferenciais--Continuação

A quantidade de ações de 31 dezembro de 2007 e 2006 já está 
demonstrada conforme grupamento de ações.

Séries Exercidas

 Data da Data do Qde Preço do Total por Preço de

Séries outorgadas outorga exercício exercida exercício (R$) mil (R$) mercado (R$)

Em 31 de dezembro de 2006

Série VII 16/03/2003 13/12/2005 291 22,12 6.445 37,43

Série VI 15/03/2002 07/04/2006 203 35,11 7.120 44,54

Série VII 16/03/2003 09/06/2006 4 22,12 92 33,33

   498  13.657

Em 31 de dezembro de 2007

Série VI 15/03/2002 07/04/2006 203 35,11 7.120 44,54

Série VII 16/03/200 3 13/12/2005 291 22,12 6.445 37,43

Série VII 16/03/2003 09/06/2006 4 22,12 91 33,33

Série VII 16/03/2003 10/07/2007 1 22,95 13 37,15

Série VII 16/03/2003 28/11/2007 1 23,76 13 28,56

Série VIII 30/04/2004 15/05/2007 195 28,89 5.631 31,60

Série VIII 30/04/2004 10/07/2007 19 28,90 542 37,15

Série A1 Silver 13/04/2007 10/07/2007 11 24,63 260 37,15

Série A1 Silver 13/04/2007 28/11/2007 36 24,63 878 28,56

Série A1 Silver 13/04/2007 17/12/2007 70 24,63 1.734 33,26

Série A1 Gold 13/04/2007 10/07/2007 3 0,01 0 37,15

Série A1 Gold 13/04/2007 28/11/2007 11 0,01 0 28,56

Série A1 Gold 13/04/2007 17/12/2007 31 0,01 0 33,26

   876  22.727
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18. Patrimônio Líquido--Continuação

g) Plano de opção de compra de ações preferenciais--Continuação

A quantidade de ações em 31 de dezembro de 2006 já está 
demonstrada conforme grupamento de ações.

OBS: Conforme atribuições previstas no regulamento do plano de 
outorga de compras de ações, o Comitê de Administração do Plano 
deliberou a antecipação da data do exercício da primeira tranche das 
opções da série VII para 13 de dezembro de 2005.

Em 15 de março de 2007 foi encerrada a série VI.

Em 23 de fevereiro de 2006 foi encerrada a série V, não havendo 
nenhuma conversão.

Em 31 de março de 2005 foi encerrada a série IV, não havendo 
nenhuma conversão.

Em 31 de março de 2004 foi exercida, capitalizada e encerrada a série III.

As séries I e II foram encerradas em 2001 e 2002, respectivamente.

Em 31 de dezembro de 2007, o valor da ação preferencial da 
Companhia na BOVESPA era de R$ 34,11 para cada ação.

Não há ações em tesouraria para servir de lastro às opções outorgadas 
do Plano.

(ii)  O quadro abaixo demonstra o percentual máximo de diluição de 
participação a que eventualmente serão submetidos os atuais 
acionistas em caso de exercício até 2011 de todas as opções 
outorgadas:

 2007  2006 

Quantidade de ações 227.920 227.543

Saldo das séries outorgadas em vigor 3.163 2.941

Percentual máximo de diluição 1,39% 1,29%



     

R e l a t ó r i o A n u a l 2 0 0 7

70
71

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

18. Patrimônio Líquido--Continuação

g) Plano de opção de compra de ações preferenciais--Continuação

(iii)  A tabela a seguir ilustra o efeito sobre o lucro líquido caso a 
Companhia tivesse reconhecido a despesa de concessão de 
opções de compra de ação aplicando o método de valor de 
mercado, conforme requerido pelo Ofício-Circular CVM/SNC/
SEP nº 01/2007 parágrafo 25.9:

 2007  2006 

 Lucro Patrimônio Lucro Patrimônio

 Líquido Líquido Líquido Líquido

Em 31 de dezembro 210.878 5.011.992 85.524 4.842.127

Despesa com compensação

de empregados baseada em ações

determinada segundo o

método do valor de mercado ( 8.871) (190) (9.744) (5.238)

Em 31 de dezembro (pró-forma) 202.007 5.011.802 75.780 4.836.889

O valor de mercado de cada opção concedida é estimado na data 
da concessão usando o modelo Black-Scholes de precificação de 
opções, considerando: expectativa de dividendos de 1% em 31 de 
dezembro de 2007 (1,42% em 2006), expectativa de volatilidade 
de aproximadamente 40% em 31 de dezembro de 2007 (37,2% 
em 2006), taxa de juros média ponderada sem risco de 6,74% em 
31 de dezembro de 2007 (6,62% em 2006). A expectativa de vida 
média das séries VII e VIII é de 4 anos, enquanto para as séries A1, 
a expectativa é de 3,5 anos.
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20. Instrumentos Financeiros

a) Considerações gerais

A Administração avalia que os riscos de concentração em instituições 
financeiras são baixos, pois as operações são realizadas com bancos de 
reconhecida solidez dentro de limites aprovados pela Administração.

b) Concentração de risco de crédito

A Companhia efetua vendas diretamente aos clientes pessoas 
físicas por meio de cheques pré-datados, sendo aproximadamente 
1,39% das vendas do ano. Nessa parcela o risco é minimizado pela 
grande carteira de clientes.

Os adiantamentos a fornecedores são efetuados somente a 
fornecedores selecionados. Não temos risco de crédito com 
fornecedores, uma vez que descontamos apenas pagamentos 
próprios, de mercadorias já entregues.

19. Resultado Financeiro Líquido
 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Despesas Financeiras

Encargos financeiros - BNDES (25.343) (41.296) (25.343) (41.935)

Encargos financeiros - Debêntures (86.658) (62.527) (86.658) (62.527)

Encargos financeiros sobre contingências

e impostos (83.806) (103.716) (93.140) (112.937)

Operações de swap (19.953) (54.628) (85.645) (138.547)

Securitização de recebíveis (101.760) (105.059) (125.487) (139.485)

CPMF e serviços bancários (51.624) (61.785) (67.959) (80.903)

Outras despesas financeiras (16.403) (48.108) (71.346) (77.691)

Total das despesas financeiras (385.547) (477.119) (555.578) (654.025)

Receitas financeiras

Juros sobre caixa e equivalentes de caixa 87.728 127.641 155.014 231.647

Descontos financeiros obtidos 3 5.942 52.979 40.953 58.092

Encargos financeiros sobre impostos e

depósitos judiciais 36.587 33.023 64.760 51.095

Juros sobre vendas a prazo 27.143 25.724 38.054 39.669

Juros sobre mútuo 3.714 32.237 908 2.198

Outras receitas financeiras 42.475 48.168 44.724 50.697

Total das receitas financeiras 233.589 319.772 344.413 433.398

Resultado financeiro líquido (151.958) (157.347) (211.165) (220.627)
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O valor de mercado dos ativos financeiros e dos financiamentos de 
curto e longo prazos, quando aplicável, foi determinado utilizando 
taxas de juros correntes disponíveis para operações com condições e 
vencimentos remanescentes similares.

Objetivando a troca dos encargos financeiros e variação cambial dos 
empréstimos em moeda estrangeira para moeda local, a Companhia 
contratou operações de swap, fixando os referidos encargos à variação 
do CDI, que reflete o valor de mercado.

20. Instrumentos Financeiros--Continuação

b) Concentração de risco de crédito--Continuação

A fim de minimizar o risco de crédito dos investimentos, a 
Companhia adota políticas que restringem os investimentos que 
podem ser alocados a uma única instituição financeira e que levam 
em consideração limites monetários e avaliações de crédito da 
instituição financeira.

c) Valor de mercado dos instrumentos financeiros

Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros em 
31 de dezembro de 2007 aproximam-se do seu valor de mercado, 
refletindo os vencimentos ou o reajuste freqüente de preço desses 
instrumentos, e podem ser assim demonstrados:

Em 31 de dezembro de 2007

 Controladora  Consolidado 

 Contábil  Mercado  Contábil  Mercado  

Ativo

Disponibilidades 271.575 271.575 414.013 414.013

Aplicações financeiras 478.957 478.957 650.119 650.119

Fundo de investimentos em

direitos creditórios 54.621 54.621 - -

 805.153 805.153 1.064.132 1.064.132

Passivo

Empréstimos e financiamentos 844.824 829.365 2.358.323 2.335.805

Debêntures 807.531 805.399 807.531 805.399

 1.652.355 1.634.764 3.165.854 3.141.204
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20. Instrumentos Financeiros--Continuação

d) Administração de risco de taxa de câmbio e de juros

A utilização de instrumentos e de operações com derivativos 
envolvendo taxas de juros tem por objetivo a proteção do resultado 
das operações ativas e passivas da Companhia. As transações são 
feitas pela área de operações financeiras de acordo com a estratégia 
previamente aprovada pela Administração.

Os swaps de moeda e de taxa de juros permitem que a Companhia 
troque empréstimos de curto e longo prazo (Nota 13), contraídos  
a taxas de juros fixas em dólares norte-americanos, por empréstimos 
contraídos a taxas de juros flutuantes em reais. Em 31 de dezembro 
de 2007, os saldos dos financiamentos de curto e longo prazo 
contraídos em dólares norte-americanos, no montante de  
R$ 1.164.284 (US$ 657.305) (R$ 1.279.559 - US$ 598.483 em 2006), à 
taxa de juros com média ponderada de 5,6% ao ano (5,1% em 2006), 
são cobertos por swaps de taxas flutuantes ligados a um percentual 
da taxa de juros interbancários (CDI), em reais, calculados à taxa 
média ponderada de 102,7% do CDI (103,6% do CDI em 2006).

21. Cobertura de Seguros (não auditada)

Em 31 de dezembro de 2007, a cobertura de seguros, considerada 
suficiente pela Administração para cobrir eventuais sinistros, é resumida 
como segue:

Adicionalmente, a Companhia mantém apólices específicas para 
responsabilidade civil e de administradores, no montante de R$ 142.400 
(R$ 160.410 em 2006).

Bens Segurados Riscos Cobertos Montante da Cobertura

Imobilizado e Estoques Riscos nomeados 5.801.656

Lucro Lucros cessantes 1.335.000

Numerários Roubos 47.194
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22. Resultado Não Operacional 

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Despesas

Efeito liquido da provisão para redução de ágio - - - (268.886)

Resultado na baixa de ativo imobilizado (10.102) (30.119) (10.854) (68.585)

Provisão para perdas - outras a receber - (22.570) - (22.570)

Baixa de depósitos judiciais (388) (25.844) (384) (25.844)

Provisão para recuperabilidade de ativos e outros - (5.435) - (4.289)

Outras - - (100) -

Total das despesas não operacionais (10.490) (83.968) (11.338) (390.174)

Receitas

Realização da meta de performance - 58.151 - 58.151

Reversão dos juros sobre meta de performance - 7.260 - 7.260

Baixa de provisões - - 2.215 -

Outras 39 1.549 39 1.534

Total das receitas não operacionais 39 66.960 2.254 66.945

Resultado não operacional (10.451) (17.008) (9.084) (323.229)

23. Demonstração do LAJIDA – Lucro antes dos Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização (EBITDA) (Não auditada)

 Controladora  Consolidado 

 2007  2006  2007  2006 

Lucro operacional 284.573 136.405 235.229 64.674

(+) Despesas financeiras líquidas 151.958 157.347 211.165 220.627

(+) Equivalência patrimonial (64.824) (27.436) 28.923 53.197

(+) Depreciação e amortização 430.979 399.922 550.696 547.943

EBITDA 802.686 666.238 1.026.013 886.441

Receita líquida de vendas 10.733.385 9.973.453 14.902.887 13.880.403

% EBITDA 7,5% 6,7% 6,9% 6,4%
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24. Ônus, Responsabilidades Eventuais e Compromissos

A Companhia tem compromissos assumidos com arrendatários 
de diversas lojas já contratados em 31 de dezembro de 2007, 
conforme abaixo:

25. Plano de Previdência Privada de Contribuição Definida

Em julho de 2007, a Companhia instituiu um plano de previdência 
privada complementar de contribuição definida para atender aos 
seus empregados, por meio da contratação da instituição financeira 
Brasilprev Seguros e Previdência S.A. para a sua administração. Ao 
estabelecer o Plano, a Companhia fará contribuições mensais em
nome dos colaboradores por conta de serviços prestados à Companhia. 
As contribuições realizadas pela Companhia no exercício findo em 
31 de dezembro de 2007 totalizaram R$ 863, as contribuições dos 
colaboradores totalizaram R$ 2.054, com 895 participantes.

26. Alterações na Preparação e Divulgação das Demonstrações Contábeis

Em 28 de dezembro de 2007, foi sancionada a Lei nº 11.638 que altera 
e revoga alguns dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 e da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

Os requerimentos desta nova Lei aplicam-se às demonstrações 
contábeis relativas aos exercícios sociais iniciados a partir de 1º de 
janeiro de 2008, sendo que as alterações nessas demonstrações para 
o exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2008 deverão também 
ser aplicadas retroativamente a 31 de dezembro de 2007 para fins 
de apresentação e comparabilidade das demonstrações contábeis a 
serem divulgadas.

 2007 

 Controladora  Consolidado

2008 199.852 285.158

2009 160.667 240.944

2010 129.897 199.116

2011 103.029 166.054

2012 85.222 142.626

a partir de 2013 522.707 947.550

 1.201.374 1.981.448
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26. Alterações na Preparação e Divulgação das Demonstrações 
Contábeis--Continuação

Não é possível antecipar na data de preparação das atuais demonstrações 
contábeis os impactos das alterações da nova Lei sobre os resultados das 
operações e sobre a posição patrimonial e financeira da Companhia e 
empresas controladas, a serem refletidos nas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas relativas ao exercício social iniciado em 1º de 
janeiro de 2008 e, retrospectivamente, nas demonstrações contábeis do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2007, quando de sua preparação 
para fins de comparação com as demonstrações contábeis para o 
exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2008.

27. Informações Suplementares

a) Demonstrações dos fluxos de Caixa

 Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  2006  2007  2006 
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 17 210.878 85.524 210.878 85.524
Ajuste para reconciliação do lucro líquido

Imposto de renda diferido 17 34.185 (38.652) (38.316) (90.729)
Valor residual de ativos permanentes baixados  10.116 30.796 10.978 70.223
Ganhos líquidos por diluição societária  - (58.151) - (58.151)
Depreciação e amortização  430.979 399.922 550.696 547.943
Juros e variações monetárias, líquidos dos pagos  (101.202) 136.138 9.518 375.519
Equivalência patrimonial 9 (64.824) (27.436) 28.923 53.197
Provisão para contingência 16 50.255 89.562 71.103 94.010
Provisão para baixas e perdas do imobilizado  1.860 6.535 2.205 12.685
Provisão para amortização de ágio  - - - 268.886
Participação minoritária  - - (9.536) (358.972)

  572.247 624.238 836.449 1.000.135
(Acréscimo) decréscimo de ativos

Contas a receber  (137.654) (90.449) (211.916) (226.079)
Adiantamento a fornecedores e funcionários  - 4.182 - 3.755
Estoques  (210.057) (104.040) (215.623) (116.677)
Impostos a recuperar  16.248 24.098 (19.291) 13.065
Outros ativos  (38.496) 2.614 (35.030) (14.794)
Partes relacionadas  246.134 185.478 (2.510) (39.079)
Depósitos judiciais  (9.315) 11.232 (24.844) 5.159

  (133.140) 33.115 (509.214) (374.650)
Acréscimo (decréscimo) de passivos

Fornecedores  112.977 353.747 236.672 373.034
Salários e encargos sociais  (10.019) 17.372 (6.910) 15.371
Impostos e contribuições sociais a recolher  2.507 (152.232) 5.853 (165.468)
Demais contas a pagar  (13.177) 55.673 (417) 89.133

  92.288 274.560 235.198 312.070
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais  531.395 931.913 562.433 937.555
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27. Informações Suplementares--Continuação

a) Demonstrações dos fluxos de Caixa--Continuação

 Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  2006  2007  2006 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Caixa líquido em incorporação de controladas  20 1.090 20 -
Recebimento de amortização de quotas do PAFIDC  134.156 28.509 - -
Aquisição de empresas  - (1.732) (224.777) (4.107)
Adições em investimento  (208.136) - (60.553) (70.445)
Aquisição de bens do ativo imobilizado  (937.775) (756.649) (1.009.017) (827.665)
Acréscimo do ativo intangível 11 (500) (3.807) (8.266) (1.322)
Acréscimo do ativo diferido 12 (16.387) (28.512) (16.503) (28.640)
Venda de bens do imobilizado  85 13.790 85 13.791

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
  (1.028.537) (747.311) (1.319.011) (918.388)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital 18 9.071 7.212 9.071 7.212
Efeito nas disponibilidades consolidados por aporte de capital  - - 12.000 -
Aumento da reserva de capital  - 37 - 37
Financiamentos  - - - -

Captações e refinanciamentos  1.806.676 81.967 2.455.859 199.549
Pagamentos  (1.076.415) (413.743) (1.917.419) (593.238)

Pagamentos de dividendos 18 (20.312) (62.053) (20.312) (62.053)

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
atividades de financiamento  719.020 (386.580) 539.199 (448.493)

Acréscimo (decréscimo) líquido no caixa,
bancos e aplicações financeiras  221.878 (201.978) (217.379) (429.326)

Caixa, bancos e aplicações financeiras no fim do exercício  750.532 528.654 1.064.132 1.281.511
Caixa, bancos e aplicações financeiras no início do exercício  528.654 730.632 1.281.511 1.710.837

Variação no caixa, bancos e aplicações financeiras  221.878 (201.978) (217.379) (429.326)

Informações suplementares de fluxo de caixa
Juros pagos de empréstimos e financiamentos  285.165 112.018 490.383 113.568
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27. Informações Suplementares--Continuação

b) Demonstrações do valor adicionado

 Controladora  Consolidado 

 Nota  2007  % 2006  % 2007  % 2006  %

Receitas

Vendas de mercadorias  12.787.417  11.905.981  17.642.563  16.460.296

Baixa de créditos  5.346  (14.835)  2.138  (15.622)

Não operacionais  (10.451)  (17.008)  (9.084)  (323.229)

  12.782.312  11.874.138  17.635.617  16.121.445

Insumos adquiridos de terceiros

Custo das mercadorias vendidas  (9.286.173)  (8.617.840)  (12.905.141)  (11.946.357)

Materiais, energia, serviços 

de terceiros e outros  (957.775)  (862.229)  (1.341.285)  (1.238.972)

  (10.243.948)  (9.480.069)  (14.246.426)  (13.185.329)

Valor adicionado bruto  2.538.364  2.394.069  3.389.191  2.936.116

Retenções

Depreciação e amortização  (454.721)  (408.721)  (578.725)  (559.592)

Valor adicionado líquido produzido

pela entidade  2.083.643  1.985.348  2.810.466  2.376.524

Recebido em transferência

Equivalência patrimonial  64.824  27.436  (28.923)  (53.197)

Participação minoritária  -  -  9.536  358.972

Receitas financeiras 19 233.589  271.664  344.413  382.761

  298.413  299.100  325.026  688.536

Valor adicionado total a distribuir  2.382.056 100,0 2.284.448 100,0 3.135.492 100,0 3.065.060 100,0

Distribuição do valor adicionado

Pessoal e encargos  (973.060) 40,8 (936.629) 43,3 (1.303.257) 41,6 (1.259.446) 43,7

Impostos, taxas e contribuições  (572.626) 24,0 (580.873) 22,8 (687.995) 21,9 (728.459) 20,5

Juros e aluguéis  (625.492) 26,3 (681.422) 30,5 (933.362) 29,8 (991.631) 33,4

Dividendos 18 (50.084) 2,1 (20.312) - (50.084) 1,6 (20.312) -

Retenção de lucros  160.794 6,8 65.212 3,4 160.794 5,1 65.212 2,4


