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Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras  individuais da BR Home Centers S.A. ("Companhia"), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da BR Home 
Centers S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 
31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BR Home Centers S.A. e da BR Home 
Centers S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de 
caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB). 
 
Base para opinião 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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Principais Assuntos de Auditoria 

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como  
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações  
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma  
opinião separada sobre esses assuntos.  

Nossa auditoria para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi 
planejada e executada considerando que as operações da Companhia não  
apresentaram modificações significativas em relação ao exercício anterior.  
Nesse contexto, os Principais Assuntos de Auditoria, bem como nossa  
abordagem de auditoria, mantiveram-se substancialmente alinhados àqueles 
do exercício anterior. 

Porque é um PAA 
Como o assunto foi conduzido em 
nossa auditoria 

Avaliação do valor recuperável de ativo 
imobilizado e tributos diferidos (Notas 11 e 
14 às demonstrações financeiras) 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possui 
ativos consolidados registrados nas rubricas 
Imposto de renda e contribuição social diferidos e 
Imobilizado, que totalizam R$ 43.123 mil e  
R$ 41.321 mil, respectivamente.  

Focamos nossos trabalhos nessas áreas, pois a 
avaliação realizada pela administração da 
Companhia sobre os valores recuperáveis do ativo 
imobilizado e dos tributos diferidos ativos envolve 
julgamentos e está baseada em premissas 
operacionais e financeiras, a fim de determinar o 
valor em uso das Unidades Geradoras de Caixa 
(“UGCs”) da Companhia, bem como as bases 
tributárias futuras para a realização dos tributos 
diferidos. A utilização de diferentes premissas 
poderia modificar significativamente os valores 
recuperáveis apurados pela Companhia.  

Os principais procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros, o entendimento e avaliação 
do processo de elaboração das projeções de fluxos 
de caixa, incluindo se os especialistas da 
administração responsáveis pelos cálculos das 
projeções tinham qualificação e experiência 
apropriadas. 

Com o apoio de nossos especialistas internos, 
avaliamos a razoabilidade da metodologia aplicada 
e das premissas significativas operacionais e 
financeiras utilizadas, comparando-as (i) com 
previsões econômicas e setoriais disponíveis, (ii) 
com orçamentos aprovados pelo Conselho de 
Administração e (iii) com projeções utilizadas em 
anos anteriores com os resultados efetivos 
subsequentes. Também, testamos a precisão 
matemática dos cálculos das projeções de fluxos de 
caixa.  

Efetuamos análise de sensibilidade, recalculando as 
projeções a partir de diferentes intervalos e 
cenários das principais premissas.  

Assuntos 

Porque  
é um PAA 

Como o  
assunto foi 
conduzido 
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Porque é um PAA 
Como o assunto foi conduzido em 
nossa auditoria 

Adicionalmente, para os tributos diferidos ativos, 
entendemos e testamos, por amostragem, os ajustes 
fiscais necessários para projetar os lucros 
tributáveis futuros, bem como confrontamos os 
valores de prejuízos fiscais, das bases negativas de 
contribuição social e das diferenças temporárias, 
com as escriturações fiscais correspondentes.  

Testamos os prazos de realização considerados nas 
análises e os dados históricos da própria 
Companhia a fim de observar a adequação e a 
consistência dessas estimativas de realização em 
relação àquelas utilizadas em exercícios anteriores. 

Efetuamos leitura das divulgações efetuadas nas 
notas explicativas.   

Nossos procedimentos de auditoria demonstraram 
que os julgamentos e premissas utilizados pela 
administração são razoáveis e as divulgações são  
consistentes com os dados e informações obtidos. 

Situação financeira da Companhia (Nota 1 
às demonstrações financeiras) 

A Companhia apresentou, em suas demonstrações 
financeiras consolidadas no exercício findo em 31 
de dezembro de 2017, excesso de passivos sobre 
ativos circulantes no montante de R$ 66.429 mil. 

Para o equilíbrio da situação financeira da 
Companhia, a administração vem negociando o 
alongamento de prazos de seus passivos 
financeiros, está trabalhando na captação de 
recursos através da emissão de novas ações no 
mercado, bem como possui expectativa, baseada em 
suas projeções de resultados e fluxos de caixa 
futuros para os próximos 12 meses, a partir da data 
do balanço, de continuar auferindo lucros 
operacionais e de gerar liquidez para suprir suas 
necessidades de caixa. 

Considerando que a utilização de diferentes 
premissas e julgamentos poderiam ocasionar em 

Entre outros procedimentos, focamos nossas 
análises na atualização dos nossos entendimentos 
das projeções de fluxos de caixa, lucros e outras 
previsões relevantes, aprovadas pelo Conselho de 
Administração, projeções essas objeto de 
procedimentos de auditoria descritos acima no PAA 
“Avaliação do valor recuperável de ativo 
imobilizado e tributos diferidos”.  

Adicionalmente, realizamos discussões com a 
administração em relação aos planos e ações 
aprovados e divulgados. Também analisamos os 
eventos subsequentes até a data de emissão deste 
relatório. 

Consideramos que as informações divulgadas nas 
demonstrações financeiras estão consistentes com 
as informações analisadas em nossos 
procedimentos de auditoria. 
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Porque é um PAA 
Como o assunto foi conduzido em 
nossa auditoria 

diferentes resultados e fluxos de caixa futuros, 
determinamos esse assunto como significativo em 
nossa auditoria. 

Existência e avaliação de estoques (Nota 9 às 
demonstrações financeiras) 

O saldo de estoques em 31 de dezembro de 2017 é 
de R$ 116.493 mil no Consolidado, distribuído 
entre lojas e centros de distribuição. 

Dada a natureza das operações da Companhia, o 
montante de transações registradas nos estoques 
durante o exercício, incluindo a apuração dos 
custos das mercadorias vendidas, é bastante 
relevante e dependente da confiabilidade dos 
sistemas operacionais da Companhia. 

Consideramos a existência e a avaliação dos 
estoques como um dos assuntos principais de 
auditoria pela sua relevância e o fato de que os 
saldos de custo das mercadorias vendidas e 
estoques podem ser afetados caso ocorram 
deficiências ou exceções nos processamentos e 
contabilizações destas informações pela 
administração.  

Nossa abordagem de auditoria considerou, entre 
outros, os seguintes procedimentos:  

 Acompanhamos os inventários físicos, em base
amostral, dos centros de distribuição e das lojas,
atentando para a correção dos registros de
inventário, nível de ganhos e perdas
identificados nas contagens, bem como
existência dos estoques.

 Efetuamos testes nas movimentações dos
estoques, em bases amostrais, confrontando os
registros de entradas e saídas dos estoques com
as respectivas documentações suporte.
Checamos também, em base de testes, os
cálculos sistêmicos de custo médio das
mercadorias.

 Avaliamos as premissas utilizadas pela
administração para o registro da provisão para
perdas sobre estoques obsoletos ou com margem
negativa, bem como testamos a mensuração
dessa provisão, levando em consideração, dentre
outros, o giro médio das mercadorias e o seu
valor de realização.

Em decorrência da aplicação de nossos 
procedimentos de auditoria, consideramos que os 
aspectos relacionados com a existência, avaliação e 
divulgação dos estoques são razoáveis no contexto 
das demonstrações financeiras. 
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Outros assuntos 

Demonstrações do Valor Adicionado 

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa 
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.  

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas e o relatório do auditor 

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras , a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia  ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia  a não mais se
manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Goiânia, 9 de abril de 2018 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 

Guilherme Campos e Silva 
Contador CRC 1SP218254/O-1 



 

 

 

 

 

Relatório da Administração 

Conjuntura Econômica 

Após 2 anos difíceis para a economia, e para o varejo em especial, o ano de 2017 foi o ano de colher os 

frutos das decisões e estratégias adotadas nos anos anteriores.  

Juntamente com o cenário macroeconômico favorável, verificado na queda da taxa Selic iniciada em 

2016 e acentuada em 2017, chegando ao patamar de 7% a.a, após atingir 14,25% a.a em 2015. Trata-se 

do menor nível desde 2012. A inflação interna também foi outro vento favorável para a economia, e o 

IPCA encerrou o ano de 2017 no menor patamar em 10 anos, 2,95%. Ambos fatores tiveram efeito 

positivo nos resultados da companhia uma vez que a queda nos juros impactou diretamente a redução 

da Despesa Financeira, não apenas reflexo do endividamento bancário, mas também no custo da 

antecipação de recebíveis junto às administradoras. E a inflação em queda, por sua vez, permitiu a 

recomposição da margem bruta da companhia, que havia sido sacrificada nos 2 últimos anos com a crise 

econômica mais acentuada e os consumidores mais seletivos. 

Em face do cenário mais favorável, o PIB encerrou o ano de 2017 com variação de 1%. Mesmo sendo 

altamente impactado pelo agronegócio, o Consumo das Famílias, bastante afetado em 2015 e 2016 e 

fundamental para o varejo brasileiro, também registrou crescimento de 1% em 2017. Há, claramente, 

uma demanda reprimida no que se refere à consumo, e que ainda não está totalmente refletida na 

atividade pois o desemprego permanece alto, acima de 12% na média de 2017, e o crédito destinado às 

pessoas físicas recuou 0,6% após queda de 3,5% em 2016. 

Diante desse cenário, a estratégia de redução de custos adotada à partir de Setembro de 2015, que 

permitiu uma redução de aproximadamente 25% do total de colaboradores, associada à melhoria 

operacional, revisão de processos e aplicação de tecnologia, continuou gerando resultados. 

Com este panorama a companhia optou, acertadamente, por seguir com a redução do endividamento 

bancário, destinando boa parte da geração de caixa operacional para amortização de dívida e juros. Nos 

12 meses de 2017 o endividamento bancário bruto foi reduzido em mais de R$ 34mm e as Despesas com 

juros sobre antecipações de recebíveis e dívida bancária caíram mais de R$ 11mm  

As principais linhas do resultado são: 

Receita Líquida 

A Receita Líquida da Venda de Produtos e Serviços cresceu mais de 5% no ano de 2017, atingindo R$ 

720mm. Esse crescimento adveio, principalmente, dos departamentos que tiveram seu mix reformulado 

como Revestimentos, Pintura e Metais & Acessórios. A decisão de reforçar esses departamentos, assim 

como o investimento em treinamento da força de vendas permitiram um crescimento expressivo.  

Lucro Bruto 

Encerrou o ano em R$ 279,7mm, ou 38,8% da Receita Líquida, ante R$ 251,5mm (36,8%) em 2016. 

O cenário mais favorável para o consumo, ao menos do ponto de vista de juros e inflação, favoreceu uma 

recomposição da Margem Bruta na ponta de venda. Além da reformulação de grande parte do mix de 

produto dos principais departamentos, alguns itens importantes tiveram deflação nos preços de compra, 

o que ajudou a elevar a margem.  

  



 

 

 

 

 

 (2) 

 

Despesas Com Vendas, Gerais e Administrativas 

Desde o último trimestre de 2015 a companhia vem empenhando grandes esforços para reduzir custos, 

sem perder o nível de serviço ao cliente. Investimos em processos e tecnologia para melhorar nossa 

eficiência operacional, e buscamos negociações pontuais com nossos diversos fornecedores de serviços, 

e terceirizamos serviços anteriormente realizados internamente. Como resultado, as Despesas com 

Vendas, Gerais e Administrativas caíram 2% em 2017. 

Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro 

Com a elevação do Lucro Bruto, e controle de despesas, o Lucro Operacional Antes do Resultado 

Financeiro da Companhia cresceu de R$ 5,3mm para R$ 38,8mm.  

Resultado Financeiro 

Em 2017 as Despesas Financeiras Líquidas registraram R$ 38,2mm. Uma melhora de R$ 8,8mm em 

relação ao ano anterior. Fruto da redução do endividamento e queda na taxa de juros. Para melhor 

entendimento dos impactos do Ajuste a Valor Presente (CPC 12), sugerimos a leitura da Nota 27 das 

Demonstrações Financeiras 

Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos 

Algumas controladas auferiram lucro tributável em 2017, gerando um IRPJ/CSLL corrente de R$ 

1,1mm, enquanto a controlada Home Center Brasil, que é a entidade operacional consolidadora no 

processo de incorporação em curso, teve prejuízo e, portanto, registrou IRPJ/CSLL Diferidos de R$ 

770k. A utilização dos referidos créditos fiscais está demonstrada na Nota 11 das Demonstrações 

Financeiras. 

Lucro/Prejuízo Líquido 

Mesmo com a expressiva melhora no resultado operacional e financeiro a companhia registrou pequeno 

lucro em 2017 de R$ 71k. Mas infinitamente melhor do que no ano anterior, quando registrou prejuízo 

de R$ 53,0mm, fortemente impactado negativamente pela constituição de provisão de impairment do 

IRPJ/CSLL Diferido das Controladas Home Center Nordeste e Home Center Nacional em função da 

incorporação. 
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DC1 - Informação de uso interno 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

A tivo P assivo  e patrimô nio  lí quido  

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7)                        2                        8                3.713              33.199 Fornecedores (Nota 16) 3 191.010 191.673

Contas a receber de clientes (Nota 8)                 47.820              66.129 Empréstimos e financiamentos (Nota 17) 29.126 44.179

Estoques (Nota 9)                116.493           102.906 Tributos a recolher (Nota 18) 1 5.620 6.588

Tributos a recuperar (Nota 10)                        3                8.521                6.381 Obrigações sociais e trabalhistas (Nota 19) 13.259 13.391

Outros ativos                   2.776                1.837 Tributos parcelados (Nota 20) 35 394 639

Adiantamentos de clientes 2.183 4.953

*   Outros passivos C                        5                        8           179.323           210.452 Outros passivos 4.160 3.073

3 36 245.752 264.496

Não circulante   Não circulante

Realizável a longo prazo       Provisões (Nota 21) 9.551 10.128

Depósitos judiciais (Nota 21)                 5.802               5.529 Empréstimos e financiamentos (Nota 17) 24.317 43.621

Tributos diferidos (Nota 11)                  43.123             42.353 Partes relacionadas (Nota 12) 3.313 2.987 2.500

Partes relacionadas (Nota 12)               9.973               10.015     Provisão para passivo a descoberto (Nota 13) 32.427 36.590

Tributos parcelados (Nota 20) 215 881

Outras contas a pagar (Nota 22) 7.000

  

35.740 39.577 43.583 54.630

  

    Patrimônio líquido (Nota 23)

Investimentos (Nota 13)             22.095             25.849               6.085                   935 Capital social 26.386 26.386 26.386 26.386

Imobilizado (Nota 14)                   41.321             47.995 Reserva de capital 17.660 17.660 17.660 17.660

Intangível (Nota 15)                     39                     39              10.050                8.160 Ações em tesouraria (181)                 (181)                 (181)                 (181)                 

* Reservas de lucros Prejuízos acumulados (47.496) (47.567)         (47.496) (47.567)         

*   Prejuízos acumulados              32.107             35.903            106.381           104.972 (3.631) (3.702) (3.631) (3.702)

T o tal do  at ivo               32.112               35.911          285.704           315.424 T o tal do  passivo  e do  patrimô nio  lí quido 32.112 35.911 285.704 315.424

C o ntro lado ra C o nso lidado C o ntro lado ra C o nso lidado
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2017 2016 2017 2016

Receita líquida de vendas de produtos e serviços prestados (Nota 24) 720.364       683.473             

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (Nota 25) (440.613)     (431.902)            

Lucro bruto 279.751       251.571             

Despesas com vendas (Nota 26(a)) (200.081)     (210.507)            

Despesas administrativas e gerais (Nota 26 (b)) (330)            (131)                   (42.600)       (38.725)              

Outras receitas operacionais, líquidas (Nota 26 (e)) 1.790           3.027                 

Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro (330)            (131)                   38.860         5.366                 

Receitas f inanceiras (Nota 27) 13.573         18.002               

Despesas financeiras (Nota 27) (7)                (20)                     (51.831)       (65.088)              

Despesas financeiras, líquidas (7)                (20)                     (38.258)       (47.086)              

Resultado de participação societária (Nota 13 (c)) 408              (52.808)              (150)            (486)                   

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social 71                (52.959)              452              (42.206)              

Imposto de renda e contribuição social correntes (Nota 11) (1.151)         (81)                     

Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 11) 770              (10.672)              

(381)            (10.753)              

Lucro (Prejuízo) do exercício 71                (52.959)              71                (52.959)              

Quantidade de ações no fim do exercício - Em unidades 52.508.296 52.508.296

Prejuízo básico por ação final do exercício - R$ (Nota 28) 0,00             (1,01)                  

Prejuízo diluído por ação final do exercício - R$ (Nota 28) 0,00             (0,99)                  

Controladora Consolidado
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Controladora

2017 2016

Lucro (Prejuízo) do exercício 71                      (52.959)              

Outros componentes do resultado abrangente -                     -                     

Resultado abrangente do exercício 71                      (52.959)              

Consolidado 

2017 2016

Lucro (Prejuízo) do exercício 71                      (52.959)              

Outros componentes do resultado abrangente -                     -                     

Resultado abrangente do exercício 71                      (52.959)              
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Capital social

Ágio na 

subscrição 

de ações

Opções 

outorgadas 

reconhecidas

Ações em 

tesouraria

Reserva de 

lucros - 

retenção

Lucros 

(Prejuízos) 

acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2015 16.361            17.660            43                    (181)               14.624            (9.232)            39.275            

Plano de opção de compra de ações (Nota 12) (43)                   (43)                 

Aumento de capital (Nota 23 (a)) 10.025            10.025            

Prejuízo do exercício (52.959)          (52.959)          

Absorção de reservas de lucros (14.624)          14.624            -                 

Em 31 de dezembro de 2016 26.386            17.660            -                   (181)               -                 (47.567)          (3.702)            

Lucro do exercício 71                   71                   

Em 31 de dezembro de 2017 26.386            17.660            (181)               -                 (47.496)          (3.631)            

Reserva de capital
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Fluxos de caixa das atividades operacionais
2017 2016 2017 2016

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 71                (52.959)              452              (42.206)              

Ajustes 

Depreciação e amortização -                     13.744         15.302               

Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa -                     (366)            283                    

Ajuste a valor presente (896)            (305)                   

Baixa do ativo imobilizado e intangível -                     17                1.980                 

Provisão (reversão) para perda de estoques -                     (3.167)         3.033                 

Resultado de equivalência patrimonial (408)            52.808               150              486                    

Plano de compra com base em ações (43)                     (43)                     

Provisão de juros -                     8.844           24.871               

Reversão de contingencias judiciais (577)            (5.140)                

(337)            (194)                   18.201         (1.739)                

Variações nos ativos e passivos

Contas a receber -                     19.571         7.330                 

Estoques -                     (9.805)         20.863               

Tributos a recuperar (3)                (2.140)         (1.017)                

Outros ativos 11                      (941)            2.311                 

Depósitos judiciais (272)            3.197                 

Fornecedores 3                  (38)                     (1.278)         56.453               

Obrigações sociais e trabalhistas (132)            3.607                 

Obrigações tributárias e programa de recuperação f iscal (36)              (84)                     (1.879)         2.267                 

Adiantamento de clientes -                     (2.770)         1.099                 

Outros passivos 1.088           295                    

Outras contas a pagar 7.000           

Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais (373)            (305)                   26.643         94.666               

Imposto de renda e contribuilção social pagos (1.151)         (81)                     

Juros e encargos pagos (6.276)         (23.090)              

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais (373)            (305)                   19.216         71.495               

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de coligada (1)                (5.300)         

Aumento de capital 10.025               10.025               

Aquisições de bens do ativo imobilizado -                     (4.436)         (1.589)                

Aquisições de bens do ativo intangível (4.541)         (2.067)                

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos (1)                10.025               (14.277)       6.369                 

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos e f inanciamentos -                     11.622         49.492               

Pagamento de empréstimos e f inanciamentos (48.547)       (107.229)            

Recursos para partes relacionadas 42                (10.015)              

Recursos de partes relacionadas 326              268                    2.500           

Caixa líquido gerado (aplicado) das atividades de financiamentos 368              (9.747)                (34.425)       (57.737)              

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (6)                (27)                     (29.486)       20.127               

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8 35 33.199 13.072

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2 8 3.713 33.199

Transações que não afetam o caixa

Aquisições de equipamentos por arrendamento f inanceiro 162 1.182

Controladora Consolidado
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2017 2016 2017 2016

Receitas 833.073      792.856             

Vendas de mercadorias e de serviços prestados 830.917      790.112             

Outras receitas operacionais liquidas 1.790          3.027                 

Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 366             (283)                   

Insumos adquiridos de terceiros (330)            (174)                   (574.893)     (581.055)            

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços (485.191)     (475.328)            

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (330)            (174)                   (89.702)       (105.727)            

Valor adicionado bruto (330)            (174)                   258.180      211.801             

Retenções

Depreciação e amortização (13.744)       (15.302)              

Valor adicionado liquido produzido pela Companhia (330)            (174)                   244.436      196.499             

Valor adicionado recebido em transferência 408             (52.808)              13.423        17.516               

Resultado de equivalência patrimonial 408             (52.808)              (150)            (486)                   

Receitas f inanceiras 13.573        18.002               

Valor adicionado total a distribuir 78               (52.982)              257.859      214.015             

Distribuição do valor adicionado 78               (52.982)              257.859      214.015             

Pessoal 88.842        88.614               

    Remuneração direta 72.275        72.358               

    Benefícios 12.073        11.921               

    FGTS 4.494          4.335                 

Impostos, taxas e contribuições 88.626        83.018               

    Federais 55.706        50.709               

    Estaduais 29.504        29.372               

    Municipais 3.416          2.937                 

Remuneração de capital de terceiros 7                 20                      80.320        95.385               

    Juros 7                 20                      51.632        64.667               

    Aluguéis 28.688        30.718               

Remuneração de capital próprio 71               (53.002)              71               (53.002)              

    Plano opções compra ações (43)                     (43)                     

   Lucros (prejuízos) retidos do exercício 71               (52.959)              71               (52.959)              

Controladora Consolidado

 
 



BR Home Centers S.A. 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2017  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

7 de 47 
DC1 - Informação de uso interno 

1 Informações gerais  
 
A BR Home Centers S.A. (''BR Home Centers'' ou ''Companhia''), é uma sociedade de capital aberto, com 
sede em Aparecida de Goiânia, Goiás. É uma holding formada pela fusão, em 2010, das redes varejistas de 
materiais de construção TendTudo (atuação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste) e Casa Show (Rio de 
Janeiro). É a controladora das empresas operacionais Home Center Nordeste Comércio de Materiais para 
Construção S.A. (''HCN''), Home Center Nacional Materiais para Construção Ltda. (''Casa Show''), Home 
Center Brasil Materiais para Construção Ltda . (''HCB''), Quatre Log Transportes Ltda. (“Quatre Log”) e 
Quatre Atacadista de Materiais para Construção Ltda, denominadas em conjunto como (“Grupo”). A BR 
Home Centers, estabelecida em julho de 2010, atua como holding do Grupo operando as bandeiras 
TENDTUDO e CASA SHOW no mercado de varejo físico de materiais para construção e no âmbito nacional 
através de seu site www.casashow.com.br. A Companhia tem o controle compartilhado entre a Família 
Aguinaga (50%) e LAHIG Holding S.A. (50%). 
  
No âmbito da operação física, o Grupo possui lojas em sete estados da federação e mais o Distrito Federal, 
situado em três regiões do país: Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. O Grupo opera com seis centros de 
distribuição além de uma plataforma de cross docking localizada em São Paulo. Com um total de dezesseis 
lojas TENDTUDO e nove lojas CASA SHOW no qual comercializa mais de 14 mil itens em seu mix de 
produtos, com área de vendas total de aproximadamente 71 mil metros quadrados. O Grupo opera dentro 
do conceito de autosserviço assistido, conceito este pioneiro no país e implantado pela TENDTUDO em 
1998. 

O Grupo oferece aos seus clientes o canal de vendas on-line desde o início do ano de 2013, com mais de 14 
mil produtos disponíveis para entrega em todo o território nacional. A estratégia que o Grupo busca é 
oferecer aos seus clientes a melhor experiência de compra independente do canal sendo utilizado, seja físico 
ou virtual, dentro do contexto omni-channel. Essa estratégia, de fusão de canais, permite ao Grupo, além de 
estar atualizado com a realidade dos clientes e do mercado varejista em geral, continuar implementando o 
conceito de disciplina rígida no controle de capital de giro, e ao mesmo tempo ampliar a oferta de produtos 
oferecidos aos clientes.  

De forma a capturar eficiências administrativas e operacionais, e atendendo à crescente demanda de 
investidores para desenvolver projetos imobiliários para o Grupo com a marca mais relevante, a 
TENDTUDO, o Grupo mantém a estratégia de unificação de suas operações dentro de uma única entidade 
legal, a “HCB”, de forma gradual até o final de 2018. No ano de 2015 foi inaugurada uma unidade em Olinda 
– PE com filial da Home Center Brasil (“HCB”), detentora da marca TENDTUDO, e que deu início ao 
processo de unificação das unidades sob esta entidade. Em seguida, ainda no ano de 2015, o Grupo 
transferiu a unidade de Recife – PE para a HCB. Em 2016, foi mantido o plano transferindo as três unidades 
do estado do Ceará. Neste ano de 2017, através de leilão, a HCB adquiriu duas lojas da empresa Nova D&D 
Material de Construção Ltda, Unidade Produtiva Isolada da DLD Comércio Varejista Ltda em processo de 
Recuperação Judicial na 13ª Vara Cível do estado do Espirito Santo.  Ainda dentro desse planejamento, a 
administração pretende, ao longo de 2018, concluir as transferências das demais unidades, e incorporar as 
controladas Home Center Nacional e Home Center Nordeste na entidade Home Center Brasil. 

A Companhia apresentou capital circulante negativo de R$ 66.429 em 31 de dezembro de 2017. Após a crise 
econômica iniciada em 2015, e agravada no ano de 2016, o Grupo realizou a revisão de suas políticas de 
concessão de um maior prazo para recebimento dos seus clientes, bem como trabalhou na renegociação de 
seus contratos com seus fornecedores, mediante o alongamento do prazo de pagamento desses títulos para 
de revenda destes produtos com o objetivo de redução da alocação de capital na operação. Apesar de 
representar uma piora no Capital Circulante Líquido, essa dinâmica é positiva no que se refere à geração de 
caixa, pois o giro do estoque é maior do que o pagamento à fornecedores. E foi o que ocorreu em 2016 e se 
intensificou em 2017, resultando em uma piora no CCL.  

 

http://www.casashow.com.br/
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Contudo, com o objetivo de reforçar sua base de capital, o Grupo está trabalhando na captação de recursos 
através da emissão de novas ações no mercado. Os impactos dessa captação irão refletir diretamente na 
redução dos passivos de curto prazo do Grupo, aumento na liquidez, além de praticamente eliminar as 
despesas financeiras oriundas da dívida bancária e antecipações de recebíveis de cartão de crédito.  
 
A visão da Administração é de que com a captação desses recursos no mercado de capitais, a companhia 
poderá continuar e acelerar seu plano de crescimento com abertura de novas lojas, além de realizar 
investimentos em tecnologia nas suas operações, aumentando a produtividade e rentabilidade do negócio.  

A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pelo Conselho de 
Administração em 9 de abril de 2018. 

2 Resumo das principais políticas contábeis 
 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)) e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes 
com as utilizadas pela administração na sua gestão.  
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição 
em contrário.  
 

2.1 Base de preparação 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no 
caso de outros ativos e passivos financeiros é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. 
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também 
o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis do 
Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como 
as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras 
consolidadas, estão divulgadas na Nota 3. 
 

(a) Demonstrações financeiras consolidadas 
 
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
pronunciamentos Contábeis (CPC) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro 
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International accouting Standard Board 
(IASB)). 
 
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela 
legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às companhias 
registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As IFRS não requerem a apresentação dessa 
demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação 
suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. 
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(b) Demonstrações financeiras individuais 

 
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Pelo fato de que as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais, a partir de 2014, não 
diferirem  do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, uma vez que ele passou a permitir a 
aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações separadas, elas 
também estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International 
Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)). 
Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras 
consolidadas. 
 

2.2 Mudança nas políticas contábeis e divulgações 
 
Não há novos pronunciamentos ou interpretações CPCs em vigor a partir de 2017 que tem um impacto 
significativo nas demonstrações contábeis do Grupo. Para as mudanças a partir de 2018, vide nota 2.25. 
 

2.3 Consolidação 
 

As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas: 
 

(i) Controladas 
 
Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo tem o poder de determinar as políticas financeiras e 
operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que a metade dos direitos a voto 
(capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis 
são considerados quando se avalia se o Grupo controla outra entidade. As controladas são totalmente 
consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida 
a partir da data em que o controle termina. 
 
Transações entre as entidades, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são 
eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências 
de uma perda (impairment) do ativo transferido.  As políticas contábeis das controladas são alteradas 
quando necessário para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. 
 

(ii) Coligadas  
 

  Coligadas são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem influência significativa, mas não o controle, 
geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto.  
 
Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, 
inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento do Grupo em coligadas inclui o ágio 
identificado na aquisição, líquido de qualquer perda por impairment acumulada.  
 

 A participação do Grupo nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do 
resultado e a participação nas mutações das reservas é reconhecida nas reservas do Grupo. Quando a 
participação do Grupo nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, 
incluindo quaisquer outros recebíveis, o Grupo não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha 
incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto. 
 

 Os ganhos não realizados das operações entre o Grupo e suas coligadas são eliminados na proporção da 
participação do Grupo. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça 
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evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas são 
alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. 
 

 Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência significativa, somente uma 
parte proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será 
reclassificada para o resultado, quando apropriado. 
 
Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos na 
demonstração do resultado. 
 

2.4 Conversão de moeda estrangeira  
 

(a) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do Grupo são mensurados 
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as empresas atuam ("a moeda funcional"). As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia e, também, a moeda de apresentação do Grupo.  
 

(b) Transações e saldos 
 
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não são realizadas na moeda funcional diferente 
do Real, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em 
moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio na data do fechamento. Os 
ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são 
reconhecidos nas demonstrações de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados 
em moeda estrangeira, quando aplicável, são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas de 
transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado.  
 

2.5  Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo 
de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de 
valor. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos", no passivo 
circulante.  
 

2.6 Ativos financeiros 
 

2.6.1 Classificação 
 
O Grupo classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. 
 

(a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
 
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. 
Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no 
curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante.  
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(b) Empréstimos e recebíveis 

 
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, 
que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados no ativo circulante, exceto aqueles com prazo 
de vencimento superior a 12 meses após a data-base do balanço (estes são classificados no ativo não 
circulante). Os empréstimos e recebíveis do Grupo compreendem "Caixa e equivalentes de caixa" e "Contas 
a receber de clientes e demais contas a receber".  
 

2.6.2 Reconhecimento e mensuração 
 
As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação. Os 
investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para 
todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros 
ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação 
são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber 
fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que o Grupo tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de sua propriedade. Os ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. 
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de 
juros. 
 
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Receitas (Despesas) 
financeiras" no período em que ocorrem. 
 
Instrumentos financeiros derivativos 
 
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativo é 
celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu valor justo. Os ganhos e perdas decorrentes das 
variações no valor justo com operações de financiamento de importação e com a fixação de taxa do dólar 
estadunidense são contabilizadas nas rubricas de ''contas a receber'' no balanço patrimonial, em 
contrapartida as rubricas de ''resultado financeiro''. Os valores dos instrumentos derivativos estão 
registrados em “contas a receber”, não havendo contratos ativos no fim do exercício 2017. 
 

2.6.3 Compensação de instrumentos financeiros 
 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser 
contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de 
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. 
 

2.6.4 Impairment de ativos financeiros 
 

(a) Ativos mensurados ao custo amortizado 
 
O Grupo avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de 
ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por 
impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais 
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou 
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de 
ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.  
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Os critérios que o Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment 
incluem: 
 
(i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;  
 
(ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;  
 
(iii) por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo,  
estende ao tomador uma concessão que um credor normalmente não consideraria;  
 
(iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;  
 
(v)  o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades 
financeiras; ou 
  
(vi)  dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados 
a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a 
diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: 
 

 Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira;  

 Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos 
na carteira.  

 
O montante da perda por impairment é mensurada como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram 
incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é 
reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou 
investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma 
perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como um 
expediente prático, o Grupo pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento 
utilizando um preço de mercado observável. 
 
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser 
relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma 
melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão, dessa perda reconhecida anteriormente, será 
reconhecida na demonstração do resultado. 
 

2.7 Contas a receber de clientes 
 
As contas a receber junto as administradoras de cartões de crédito estão apresentadas líquidas do ajuste a 
valor presente, das taxas de administração calculado sobre a parcela das vendas e da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. Todos os títulos a receber do Grupo possuem prazo de vencimento inferior a doze 
meses. 
 
As contas a receber são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa 
("PCLD" ou "impairment"). O valor da provisão para créditos de liquidação duvidosa considera a média das 
perdas efetivas dos últimos doze meses, combinada com a análise da administração sobre prováveis perdas 
dos créditos a vencer e vencidas nos quais são estabelecidas quando existe uma evidência objetiva de que os 
clientes não serão capazes de liquidar todos os valores devidos com os prazos originais de contas a receber. 
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2.8 Estoques 

 
Os estoques são apresentados pelo menor preço entre o custo de aquisição e o valor líquido realizável. O 
custo é determinado usando-se o método do custo médio ponderado de aquisição. O valor realizável líquido 
é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as 
despesas de vendas. 

 
2.9 Ativos intangíveis 

 
(a) Marcas registradas e licenças 

 
Todas as marcas do Grupo e suas derivações estão licenciadas junto ao Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial - INPI, incluindo as marcas próprias. As marcas registradas e as licenças adquiridas 
separadamente são demonstradas, inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e as licenças 
adquiridas em uma combinação de negócios são reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
Posteriormente, as marcas e licenças, avaliadas com vida útil definida, são contabilizadas pelo seu valor de 
custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o custo 
das marcas registradas e das licenças durante sua vida útil estimada de 20 anos. 

 
(b) Softwares/Website 

 
Os gastos relacionados com o desenvolvimento de web sites, incluindo da nova plataforma de e-Commerce, 
tais como desenvolvimento de aplicativos operacionais e infraestrutura tecnológica (compra e 
desenvolvimento interno de softwares e instalação de aplicativos nos sites), os direitos de uso de software, 
são registrados no intangível, conforme previsto no Pronunciamento Técnico CPC 04, sendo amortizados 
de forma linear considerando o prazo estipulado de sua utilização e benefícios a serem auferidos (Nota 15). 
 
Os direitos de uso de softwares e websites são capitalizados com base nos custos incorridos para adquirir os 
softwares e websites e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Os custos associados à 
manutenção de softwares e websites são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de 
desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software e website 
identificáveis e exclusivos, controlados pelo Grupo, são reconhecidos no ativo intangível quando os critérios 
de capitalização são atendidos. 
  
Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software/website, não 
incluem os custos com empregados diretos alocados no desenvolvimento de softwares/websites tampouco 
despesas indiretas incorridas por estes funcionários. Os encargos sobre empréstimos não são capitalizados 
como intangível e são reconhecidos como despesas operacionais. Outros gastos de desenvolvimento que não 
atendam a esses critérios também são reconhecidos como despesas, conforme incorridos. Os custos de 
desenvolvimento previamente reconhecidos como despesas não são reconhecidos como ativo em período 
subsequente. 
 

2.10 Imobilizado 
 

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui 
os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e os custos de financiamento relacionados com a 
aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam 
benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. 
Reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.  
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A depreciação é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais 
durante a vida útil estimada, conforme demonstrado na Nota 14. Os valores residuais e a vida útil dos ativos 
são revisados ao final de cada exercício e se apropriado, ajustados. 
 
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor 
contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais líquidas" na demonstração do 
resultado. 
 

2.11 Arrendamento mercantil operacional e financeiro 
 
Arrendamento mercantil operacional é reconhecido no resultado pelos pagamentos efetuados em base 
linear durante o prazo do contrato, obedecendo ao regime de competência. 
 
Arrendamentos mercantis financeiros que transferem ao Grupo basicamente todos os riscos e benefícios 
relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início do contrato de arrendamento 
mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos 
de arrendamento mercantil. Sobre os custos são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos 
incorridos na transação. Os pagamentos de arrendamento mercantil financeiro são alocados a encargos 
financeiros e reduzidos de passivos de arrendamento mercantis financeiros de forma a obter taxas de juros 
constantes sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na 
demonstração do resultado. Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil. 
 

2.12 Impairment de ativos não financeiros 
 
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma 
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual 
representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. 
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam 
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC) ativos não financeiros, 
exceto o ágio, que tenham sido ajustado por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de 
uma possível reversão do impairment na data do balanço). 
 

2.13 Contas a pagar aos fornecedores 
 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período 
de até um ano, caso contrário, são reconhecidos no passivo não circulante. 
 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao 
valor da fatura correspondente.  
 

2.14 Ajuste a valor presente  
 

As operações de compras a prazo, basicamente fornecedores de mercadorias e serviços, foram trazidas ao 
seu valor presente considerando os prazos das referidas transações. Utilizou-se a taxa média de 11,10% a.a. 
em 31 de dezembro de 2017 (17,71 % a.a. em 31 de dezembro de 2016). A constituição do ajuste a valor 
presente de compras é registrada nas rubricas "Fornecedores" e "Estoques" e sua reversão tem como 
contrapartida a rubrica "Despesas financeiras" (Nota 27) pela fruição de prazo, no caso de fornecedores, e 
pela realização dos estoques em relação aos valores neles registrados na rubrica "Custo dos produtos 
vendidos e serviços prestados".  
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As operações de vendas a prazo, com o mesmo valor de venda à vista, prefixadas, representadas 
principalmente por vendas a prazo com cartões de crédito, foram trazidas ao seu valor presente 
considerando os prazos das referidas transações. Utilizou-se a taxa média de 11,10% a.a. em 31 de dezembro 
de 2017 (17,71 % a.a. em 31 de dezembro de 2016).  
 
O ajuste a valor presente das vendas a prazo tem como contrapartida a rubrica "Contas a receber de clientes" 
na Nota 8 e sua realização é registrada na rubrica "Receitas financeiras" (Nota 27), pela fruição do prazo.   
 

2.15 Empréstimos e financiamentos 
 
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença 
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o 
método da taxa efetiva de juros.  
 
Os empréstimos são classificados no passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data-base do balanço, nesse caso são 
classificados no passivo não circulante.  
 
Os custos de empréstimos atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é 
um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso 
ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão 
resultar em benefícios econômicos futuros para o Grupo e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. 
 

2.16 Provisões 
 
As provisões e as ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) o Grupo tem 
uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já 
ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor 
puder ser estimado com segurança.  
 
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se 
em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a 
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de 
obrigações seja pequena. 
 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 
obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do 
valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.  

 
2.17 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 

 
As despesas de imposto de renda e contribuição social compreendem os impostos correntes e diferidos. Os 
impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto 
também é reconhecido no patrimônio líquido. 
 
O encargo de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A Administração avalia, 
periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo nas apurações de impostos sobre a renda com relação às 
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situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, 
quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.  
 
Os tributos correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver 
montante a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data 
das demonstrações financeiras. 
 
Os tributos diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias 
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas 
demonstrações financeiras.  
 
Os tributos diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que o lucro 
tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. 
 
Os tributos diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos investimentos em 
controladas e coligadas, exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja controlado 
pelo Grupo, e desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em um futuro previsível. 
 
Os tributos diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de 
compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda 
diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade 
tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributárias onde há intenção de liquidar os 
saldos numa base líquida. 
 

2.18  Programa de opção de compra de ações  
 

O Plano tem por objetivo estabelecer regras para que determinados executivos da Companhia possam 
adquirir ações de sua emissão, visando, com isso, reforçar os níveis de atração, motivação e retenção de 
talentos, alinhar interesses dos executivos aos dos acionistas na geração de resultados e criação sustentável 
de valor, reforçar a orientação de longo prazo das decisões tomadas pelos executivos.  

 
A meta é criar incentivo de longo prazo, baseado no exercício de opção de compra de ações, que consiste na 
concessão de um direito e não uma obrigação, de comprar ações da Companhia a preços e prazos pré-
estabelecidos. 
 
O valor justo do respectivo instrumento financeiro é calculado na data da outorga do programa de opção de 
compra de ações. Os custos de remuneração atrelados a esse programa, são registrados pelo método linear 
durante o período de prestação de serviços pelo seu beneficiário.  
 

2.19 Benefícios a empregados 
 
O Grupo concede benefícios a todos os empregados ativos e de licença, como: Plano de saúde, seguro de 
vida, benefício de refeição ou alimentação, programa de bolsa de estudo para funcionários com participação 
do Grupo nos custos e também plano odontológico e convênio farmácia, sendo estes mantidos pelos 
empregados. Nenhum desses benefícios gera passivo futuro ao Grupo. 
 

2.20 Outros ativos e passivos circulante e não circulante 
 
Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso controlado pelo Grupo decorrente de eventos 
passados e do qual se espera que resultem em benefícios econômicos futuros. 
 

Um passivo é reconhecido no balanço quando o Grupo possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
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2.21 Capital social 
 
O capital social é composto por ações nominativas ordinárias. 
 

2.22 Reconhecimento da receita 
 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos no curso normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos tributos, das 
devoluções, dos abatimentos e dos descontos. 
 
O Grupo reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que 
benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos 
para cada uma das atividades do Grupo, conforme descrição a seguir. O Grupo baseia suas estimativas em 
resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de 
cada venda. 
 

(a) Venda de mercadorias  
 
As receitas de vendas de mercadorias, que incluem o frete cobrado de clientes, são reconhecidas quando da 
transferência da propriedade e dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos e deduzidas de descontos 
incondicionais, devoluções, ajuste a valor presente calculado sobre as vendas a prazo e os tributos sobre as 
vendas. Os pedidos de vendas aprovados pelas administradoras de cartões de crédito, cujos produtos ainda 
não foram faturados, nem entregues aos clientes, assim como os créditos sobre devoluções que se encontram 
em poder dos clientes, e que serão utilizados futuramente, são registrados como "Adiantamentos de clientes" 
classificadas no passivo circulante.  
 

(b) Receita financeira 
 

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre recebimentos de clientes em atraso, descontos 
obtidos de fornecedores, fundos investidos e aplicações financeiras. A receita financeira é reconhecida 
conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. 
 

2.23 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 
 
Quando aplicável, a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas é reconhecida 
como um passivo nas demonstrações financeiras do Grupo, com base no Estatuto Social. Qualquer valor 
acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados. 
 
O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado, sendo 
revertido para o patrimônio líquido para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.  

 
2.24 Apresentação de informações por segmento 

 
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno 
fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, 
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais é a 
Diretoria Executiva, também responsável pela tomada das decisões estratégicas do Grupo. 
 
As atividades do Grupo estão concentradas na comercialização de produtos e prestação de serviços por 
meios de comercialização presenciais através das suas unidades de vendas e não presenciais, em especial a 
Internet. Apesar da diversidade de produtos vendidos e serviços prestados pelo Grupo (comércio varejista, 
intermediações nas vendas de produtos de terceiros, dentre outros), tais atividades não são controladas e 
gerenciadas pela Administração como segmentos operacionais independentes, sendo os seus resultados 
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acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada. Desta forma, a Administração entende que o 
Grupo está organizado, basicamente, em uma única unidade de negócio. 
 

2.25 Novas normas que ainda não estão em vigor 
 

Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados 
após 1º de janeiro de 2018. O Grupo não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações 
financeiras de forma antecipada. 
 
IFRS 15/CPC 47 - Receita de contratos com clientes: substitui o CPC 30 de Receitas e o CPC 17 de 
Contratos de construção. Especifica quando uma entidade irá reconhecer a receita aferida e como a receita 
é mensurada de contratos e relacionamento com clientes, onde o princípio de riscos e benefícios é 
substituído pelo princípio de transferência do controle. O IFRS 15 entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 
2018.  
 
Não foram identificados impactos significativos na adoção do CPC 47 para as demonstrações contábeis da 
BRHC. 
 
IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros: substitui o CPC 38 de Instrumentos Financeiros. Inclui 
novos modelos para a classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas 
esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a 
contabilização de hedge. O IFRS 9 entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018.  
 
Não foram identificados impactos significativos na adoção do CPC 48. O Grupo não tem saldos de ativos 
financeiros na categoria disponíveis para venda e mantidos até o vencimento, os empréstimos e recebíveis 
já eram mensurados a custo amortizável (nota 2.6.2). 
 
IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil - substitui as normas de arrendamento existentes, 
incluindo o CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 Aspectos Complementares das 
Operações de Arrendamento Mercantil. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de 
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito 
de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece 
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros 
ou operacionais. O IFRS 16 entre em vigor a partir de 1° de janeiro de 2019.  
 
A administração está avaliando os impactos na adoção dessa norma para 2019. 
 

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos  
 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias.  
 
Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas que 
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 
de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: 
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(a) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

 
O Grupo registrou provisões, as quais envolvem considerável julgamento por parte da administração, para 
riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, como resultado de um acontecimento passado, é provável que uma 
saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma 
estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. O Grupo está sujeito a reivindicações legais, 
cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades de seus negócios. 
 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções 
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os 
resultados reais podem diferir das estimativas. 
 

(b) Recuperação do imposto de renda, contribuição social e outros impostos diferidos 
 
Julgamento e estimativas significativos da administração são requeridos para determinar o valor dos 
tributos diferidos ativos que podem ser reconhecidos, com base no prazo provável e nível de lucros 
tributáveis futuros, juntamente com estratégias de reestruturação societária futuras. 
  
O Grupo, estima por meio de estudos financeiros internos e dados econômicos, que a implementação do 
plano de ação referente às alterações operacionais e societárias, conforme mencionado na Nota 1, associado 
à recuperação econômica esperada para o ano de 2018 assim como os resultados positivos de suas 
operações, gerarão lucro tributário que será suficiente para compensar os tributos diferidos (diferenças 
temporárias, base negativa e prejuízos fiscais) até 2024 (Nota 11). 
 

(c) Redução do valor recuperável dos ativos 
 

O Grupo revisa os saldos dos ativos intangíveis e imobilizados a cada encerramento de exercício, avalia se 
há indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução dos seus valores recuperáveis. Na existência de 
tais indicativos, a administração efetua uma análise detalhada do valor recuperável para cada UCG (cada 
loja) por meio do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descontado a valor presente e se necessário, 
constitui provisão para perda de ativo (impairment). 
 

4 Gestão de riscos financeiros 
 

4.1 Fatores de riscos financeiros  
 
No curso normal de seus negócios, o Grupo está exposto a riscos de mercado relacionados à flutuação das 
taxas de juros e variações cambiais, bem como risco de crédito em suas vendas a prazo e risco de liquidez. 
O Grupo utiliza instrumentos de proteção para minimizar sua exposição a esses riscos, com base em seu 
monitoramento sob gestão de sua diretoria. A gestão determina quais são as estratégias a serem adotadas e 
a administração contrata instrumentos de proteção adequados a cada circunstância e riscos inerentes. Os 
riscos de créditos são em sua grande maioria suportados por terceiros, especialmente as operadoras de 
cartão de crédito e débito. 
 
O Grupo não possui opções, derivativos embutidos em outros produtos ou instrumentos financeiros 
derivativos com propósitos de especulação. 
 
A administração reafirma o seu compromisso com a política conservadora de gestão de caixa, seja em relação 
ao seu passivo financeiro, seja para com a sua posição de disponibilidades. 
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(a) Riscos de mercado  

 
(i) Risco cambial 

 
Esse risco é proveniente das oscilações das taxas de câmbio sobre a carteira de empréstimos em moeda 
estrangeira e sobre as contas a pagar referentes à importação de mercadorias de revenda. O Grupo tem como 
política utilizar-se de contrato de Swap tradicional de suas operações com o propósito de anular perdas 
cambiais decorrentes de desvalorizações acentuadas da moeda Real (R$) perante estas captações de 
recursos em moedas estrangeiras. Além disso, o Grupo utiliza contratos a termo de moeda para proteção do 
fluxo de importação. Não há contratos de importação ou empréstimos em moeda estrangeira em aberto em 
31 de dezembro de 2017. 
 

(ii) Risco de taxa de juros 
 
O Grupo utiliza-se de recursos gerados pelas atividades operacionais para gerir as suas operações bem como 
para garantir seus investimentos e crescimento. Para complementar sua necessidade de caixa para 
crescimento, o Grupo obtém empréstimos e financiamentos junto as principais instituições financeiras do 
País, substancialmente indexados a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro (“CDI”). O risco 
inerente surge da possibilidade de existirem flutuações relevantes no CDI. A política de aplicações 
financeiras indexadas em CDI mitiga parcialmente este efeito. 
 

(b) Risco de crédito 
 
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, carteira de recebíveis junto a administradoras de 
cartão de crédito, recebíveis via financeira da operadora de cartão CETELEM, bem como de exposições de 
crédito a clientes. Para bancos e outras instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades 
independentemente classificadas como rating mínimo "A" na escala de Standard and Poor's. O risco de 
crédito é minimizado em virtude dos recebíveis do Grupo ser essencialmente junto às principais operadoras 
de cartão de crédito que possuem níveis mínimos de classificação de risco. Aproximadamente 37% das 
vendas do Grupo são realizadas à vista e o restante através de cartões de crédito administrados por terceiros 
e pela CETELEM. As vendas em carteira para clientes assumidos pelo Grupo representam menos de 1% das 
vendas totais, em maior parte para clientes pessoas jurídicas e são liquidadas através de boleto ou cheque. 
O tíquete médio nesta modalidade é inferior a R$ 2 e o maior cliente representa menos de 5% da carteira 
total. A análise de crédito é realizada internamente pela loja e em conjunto com a área financeira. 
 

(c) Risco de liquidez    
 
A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez do Grupo para assegurar que 
ela tenha caixa suficiente para atender às suas necessidades operacionais. Essa previsão leva em 
consideração os planos de financiamento da dívida do Grupo, cumprimento de cláusulas, investimentos 
previstos, serviço da dívida e pagamento de contingências. 
 
A Tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com incidência de juros em depósitos de curto 
prazo como Certificado de Depósito Bancário CDBs (com variação do CDI) e fundos de investimentos, 
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem 
conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. 
 
No que se refere ao capital de giro, o Grupo vem revendo suas políticas de concessão de prazo de 
financiamento aos seus clientes (2017 – 71 dias). Como medidas concretas, desde o início de 2016, iniciamos 
a modalidade de pagamento mensal aos fornecedores, além de renegociarmos a grande maioria dos 
contratos para estender o prazo de pagamento concedido (2017 – 139 dias, 2016 – 132 dias). 
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A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do 
vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados. 

 

Menos de 

u m  a no

Ent re u m  e 

dois a nos

Ent re dois e 

cinco a nos

Em  31 de dezem bro de 2017

For n ecedor es 1 9 1 .01 0

Em pr ést im os e fin a n cia m en tos 3 3 .1 5 4 1 7 .2 1 8 9 .6 02

224.164 17.218 9.602

Em  31 de dezem bro de 2016

For n ecedor es 1 9 1 .6 7 3

Em pr ést im os e fin a n cia m en tos 6 6 .1 2 7 4 5 .2 4 2 1 2 .8 3 7

257.800 45.242 12.837

Consolida do

 
 
(d) Análise de sensibilidade 

 

 Análise de sensibilidade à variação da taxa CDI 
 
O Grupo mantém grande parte de sua dívida indexada à variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2017, o 
Grupo apresenta dívida de R$ 53.443 indexados ao CDI, representada por empréstimos bancários. 
 
A expectativa de mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (Relatório Focus), 
indicavam uma taxa mediana efetiva do CDI estimada em 6,90%, cenário provável para o ano de 2018, 
conforme demonstrado no quadro abaixo: 
 

Operações

Dív ida

Cenário 

Prov áv el (6,90% 

a.a.)

Cenário I 

Det erioração de 

25% (8,63% a.a.)

Cenário II 

Det erioração de 

50% (10,35% a.a.)

Em pr éstim os 5 3 .4 4 3 3 .6 6 8 4 .6 09 5 .5 3 1

53.443 3.668 4.609 5.531  
 
 

4.2 Gestão de capital      
 
O objetivo do Grupo ao administrar seu capital é o de assegurar a continuidade de suas operações para 
oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de 
capital ideal para minimizar os custos a ela associados. 
  
O ano de 2017 foi marcado pela restrição de acesso ao crédito de maneira geral, e a Companhia optou por 
reduzir seu endividamento bancário, assim como iniciou um processo de alongamento da dívida bancária 
junto às instituições financeiras. Em função das amortizações de dívida e juros, investimentos e resultado 
operacional, a Companhia precisou gerar recursos antecipando recebíveis junto às administradoras de 
cartão de crédito, o que levou à uma piora no Capital Circulante Líquido – CCL, na ordem de R$ 67 milhões. 
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Consolidado 

 
2017 2016

Ca ix a  e equ iv a len tes de ca ix a (3 .7 1 3 )                    (3 3 .1 9 9 )                 

Em pr ést im os e fin a n cia m en tos 5 3 .4 4 3 8 7 .8 00

Dív ida  líqu ida 49.730 54.601

T ot al  do pat rim ônio líqu ido (3 .6 3 1 )                    (3 .7 02 )                    

Tota l do ca pita l 4 6 .09 9 5 0.8 9 9

Índice de alavancagem financeira - % 1 08 1 07  
 
4.3 Estimativa do valor justo  

 
O valor contábil das contas de aplicações financeiras, contas a receber de clientes, contas a pagar aos 
fornecedores e empréstimos e financiamentos inclui eventual perda (impairment) estão próximos de seus 
valores justos.  
 

5 Instrumentos financeiros por categoria (consolidado) 

 
 

Em  31 de dezem bro de 2017

Em prést im os e 

recebív eis

A t iv os a o v a lor 

ju st o por m eio 

do resu lt a do T ot a l

A t iv os, conform e o ba la nço pa t rim onia l

Ca ix a  e equ iv a len tes de ca ix a 2 .2 1 7 1 .4 9 6 3 .7 1 3

Con ta s a  r eceber  de clien tes 4 7 .8 2 0 4 7 .8 2 0

5 0.03 7 1 .4 9 6                      5 1 .5 3 3

Ou t ros pa ssiv os 

fina nceiros

Pa ssiv o, conform e o ba la nço pa t rim onia l

For n ecedor es 1 9 1 .01 0

Em pr ést im os e fin a n cia m en tos 5 2 .8 3 0

Obr ig a ções de a r r en da m en tos fin a n ceir os 6 1 3

2 4 4 .4 5 3
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Em  31 de dezem bro de 2016

Em prést im os e 

recebív eis

A t iv os a o v a lor 

ju st o por m eio 

do resu lt a do T ot a l

A t iv os, conform e o ba la nço pa t rim onia l

Ca ix a  e equ iv a len tes de ca ix a 1 3 .9 3 9 1 9 .2 6 0 3 3 .1 9 9

Con ta s a  r eceber  de clien tes 6 6 .1 2 9 6 6 .1 2 9

8 0.06 8 1 9 .2 6 0 9 9 .3 2 8

Ou t ros pa ssiv os 

fina nceiros

Pa ssiv o, conform e o ba la nço pa t rim onia l

For n ecedor es 1 9 1 .6 7 3

Em pr ést im os e fin a n cia m en tos 8 6 .4 2 4

Obr ig a ções de a r r en da m en tos fin a n ceir os 1 .3 7 6

2 7 9 .4 7 3

 
 
Os ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado estão qualificados no nível 2 de 
hierarquia, que considera como base para sua mensuração, informações que são observáveis pelo mercado 
para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos 
preços). 
 

6 Qualidade do crédito dos ativos financeiros 
 

Os ativos financeiros do Grupo são compostos principalmente pelo saldo de caixa e equivalentes de caixa, 
títulos e valores mobiliários e contas a receber de cartões de crédito e outras contas a receber. O caixa do 
Grupo está aplicado nas maiores instituições financeiras do Brasil - todas as instituições de primeira linha 
e com reduzido risco de crédito e os recebíveis do Grupo são essencialmente junto às principais operadoras 
de cartão de crédito, que possuem reduzidos níveis de risco de crédito, conforme mencionado em Nota 4.1 
(b). 
 

7 Caixa e equivalentes de caixa 
 

2017 2016 2017 2016

Ca ix a -                 1 .05 5            9 3 9                

Ba n cos con ta -m ov im en to 1 .1 6 2             1 3 .000          

A plica ções fin a n ceir a s 2 8 1 .4 9 6 1 9 .2 6 0

2 8                     3 .7 1 3 3 3 .1 9 9          

Cont roladora Consolidado

 
  

As aplicações financeiras referem-se a CDB/RDB DI remuneradas por taxas variáveis atreladas ao CDI e 
possui liquidez imediata com uma mudança insignificante em relação ao valor registrado. 
  



BR Home Centers S.A. 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2017  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

24 de 47 
DC1 - Informação de uso interno 

 
8 Contas a receber de clientes 

 

 

2017 2016

Ca r tões ou tr a s ba n deir a s 4 7 .1 5 3          5 9 .9 2 3         

Títu los a  r eceber 1 .2 2 0            7 .02 3            

Ca r tã o Cetelem 5 3 7                1 .5 3 5            

(-) A ju ste a  v a lor  pr esen te (1 .009 )          (1 .9 05 )          

(-) Pr ov isã o pa r a  cr éditos de liqu ida çã o du v idosa (8 1 )                 (4 4 7 )              

4 7 .8 2 0 6 6 .1 2 9

Consolidado

 
  

As operações com cartões de crédito bandeirado podem ser parceladas em até doze meses. O risco de crédito 
do Grupo é minimizado à medida que a carteira de recebíveis é de responsabilidade das empresas 
administradoras de cartão de crédito. A redução dos saldos é reflexo do aumento no volume das 
antecipações dos cartões de crédito com transferência dos riscos, comparado com 31 de dezembro de 2016. 
 
Demais contas a receber representam, principalmente, vendas efetuadas à pessoas jurídicas, das quais 
passam por uma rigorosa análise de crédito, conforme as políticas do Grupo. 
A abertura por idade de vencimento é como segue: 
 

2017 2016

A  v en cer : 4 6 .6 7 6 6 5 .07 2

V en cidos

      A té 3 0 dia s 3 01 2 4 7

      3 1  a  6 0 dia s 2 6 3 2 3 4

      6 1  a  9 0 dia s 9 6 3 1 1

      Ma is de 9 0 dia s 5 6 5 7 1 2

Pr ov isã o pa r a  cr éditos de liqu ida çã o du v idosa (8 1 )                 (4 4 7 )              

4 7 .8 2 0         6 6 .1 2 9          

Consolida do

 
 

O saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa considera a média das perdas efetivas dos últimos 
doze meses, combinada com a análise da administração sobre prováveis perdas dos créditos a vencer e 
vencidas nos quais são estabelecidas quando existe uma evidência objetiva de que os clientes não serão 
capazes de liquidar todos os valores devidos com os prazos originais de contas a receber. 
 
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir: 
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Movimentação 
 

2017 2016

No in icio do ex er cício 4 4 7               1 6 4                

A dições 8 1                  4 4 7               

Ba ix a s (4 4 7 )              (1 6 4 )              

No fin a l do ex er cício 8 1                   4 4 7                

Consolidado

 
 

9 Estoques 
 

 

2017 2016

Mer ca dor ia  pa r a  r ev en da 1 2 2 .8 9 1       1 1 3 .08 6       

(-) A ju ste a  v a lor  pr esen te (4 .9 7 7 )          (5 .5 9 2 )          

(-) Pr ov isã o pa r a  per da s (1 .4 2 1 )          (4 .5 8 8 )

1 1 6 .4 9 3       1 02 .9 06       

Consolidado

 
 
Movimentação 

 

2017 2016

No in icio do ex er cício (4 .5 8 8 )          (1 .5 5 5 )          

Con stitu içã o (3 .8 01 )          (3 .06 9 )          

Ba ix a s 6 .9 6 8           3 6                  

No fin a l do ex er cício (1 .4 2 1 )          (4 .5 8 8 )          

Consolidado

 
 

O valor das baixas registradas no período refere-se ao reconhecimento das perdas efetivas através de 
emissão de notas fiscais, imediatamente após a realização de inventário de mercadorias em estoque. 
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10 Tributos a recuperar 
 

 

2017 2016

Im postos sobr e a  Cir cu la çã o de Mer ca dor ia s e Ser v iços – ICMS 7 .7 1 0            4 .6 2 5           

Im posto de r en da  e con tr ibu içã o socia l 7 6 2               1 7                  

Pr og r a m a  In teg r a çã o Socia l (PIS) e Con tr ibu içã o pa r a  Fin a n cia m en to da  

Seg u r ida de Socia l (COFINS) 1 2                  1 8                  

A n tecipa çã o g u ia s pa r cela m en to Lei 1 2 .9 9 6 /1 4 2 7                  1 .000            

Ou tr os tr ibu tos a  r ecu per a r  1 0                  7 2 1                

8 .5 2 1            6 .3 8 1            

Consolidado

 
 

A maior parte do saldo de ICM a recuperar se refere a pagamentos indevidos de substituição tributária, a 
Companhia contratou empresa de consultoria em 2017 para auxílio na recuperação desses montantes, 
estamos em fase de levantamentos e retificação de declarações acessórias para entrar com os processos. 

 

 
11 Imposto de renda e contribuição social 

 
(a) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos 

 
 

2017 2016

Pr eju ízos fisca is 4 4 .5 8 1      4 3 .8 8 2      

Ba se n eg a tiv a  de con tr ibu içã o socia l 1 8 .09 8      1 7 .8 4 6      

Im pa ir m en t  pr eju ízos fisca is (1 8 .1 09 )     (1 8 .1 09 )     

Im pa ir m en t  de con tr ibu içã o socia l (6 .7 1 6 )       (6 .7 1 6 )       

3 7 .8 5 4      3 6 .9 03      

Difer en ça s tem por á r ia s

   Pr ov isã o pa r a  cr éditos de liqu ida çã o du v idosa 1 3 5             1 5 2             

   Pr ov isã o pa r a  a ju stes de in v en tá r io 1 .4 3 5         1 .5 6 0         

   Pr ov isã o de h or a s ex tr a s 3 6 5             3 6 8             

   Ou tr a s pr ov isões 3 3 0             2 9 8             

   Pr ov isã o r iscos fisca is 6 3               6 3               

   Pr ov isã o pa r a  r iscos tr a ba lh ista s 1 .6 6 2         1 .6 4 6         

   Pr ov isã o pa r a  r iscos cív eis 1 .3 9 4         1 .4 6 6         

   A ju ste a  v a lor  pr esen te sobr e cr éditos e obr ig a ções 6 3 6             6 4 8             

   A r r en da m en to m er ca n til (7 5 1 )           (7 5 1 )           

5 .2 6 9         5 .4 5 0         

4 3 .1 2 3      4 2 .3 5 3      

Consolida do
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(b) Expectativa de realização do imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

O Grupo estima realizar o imposto de renda e contribuição social diferidos, conforme fluxo a seguir: 

 

A n o 2017 2016

2 01 7 7 3 8

2 01 8 3 .5 3 7 2 .7 9 9

2 01 9 4 .2 5 1 4 .2 5 1

2 02 0 5 .9 8 6 5 .9 8 6

2 02 1 7 .6 5 0 7 .6 5 0

2 02 2 8 .4 2 6 8 .4 2 6

2 02 3 8 .5 7 1 8 .5 7 1

2 02 4 4 .7 02 3 .9 3 2

4 3 .1 2 3 4 2 .3 5 3

Consolida do

 
 
A companhia tem tomado diversas ações para contribuição de geração de lucros tributáveis e realização 
futura dos créditos tributários diferidos. Essas ações compreendem desde reestruturação operacional ou 
reorganização societária até estratégias de mercado e financeiras.  
 
O Grupo visa unificar todas as suas operações dentro de uma única controlada, Home Center Brasil, que 
pretende ao longo de 2018 incorporar as demais controladas do Grupo, à saber: Home Center Nacional e 
Home Center Nordeste. Vale ressaltar que o referido movimento pretende não apenas otimizar a gestão da 
empresa, uma vez que a redução da quantidade de controladas facilita a administração das entidades, mas 
principalmente obter ganhos operacionais na medida em que cria possibilidade de transferência de estoque 
entre as filiais, viabiliza a criação de um centro de distribuição único capaz de atender todas as Unidades 
Geradoras de Caixa (UGCs), e permite uma melhor administração do capital de giro da Companhia. 
 
Tendo em vista esse movimento, a Companhia optou por constituir provisão de Impairment para créditos 
de IRPJ/CSLL das controladas Home Center Nacional e Home Center Nordeste no ano de 2016, uma vez 
que o processo de incorporação já estava em curso, e a administração, dentro da sua melhor estimativa, já 
previa que os benefícios econômicos dos referidos créditos não seriam absorvidos pela companhia. Contudo, 
no que se refere aos créditos da Home Center Brasil a perspectiva é diferente.  
 
A Home Center Brasil está consolidando todas as operações de loja e centros de distribuição, permitindo 
uma melhoria na rentabilidade do Grupo. A unificação tem um potencial estimado de incremento na 
margem bruta das operações uma vez que a administração pretende ampliar o mix de produtos oferecidos 
aos seus clientes, com distribuição centralizada. Os itens potencialmente adicionados têm maior valor 
agregado e, portanto, maior margem bruta. A administração estima um potencial de ganho entre 150 e 200 
bps em virtude da iniciativa.  
 
Outro ponto importante é a maior eficiência na administração do capital de giro. Atualmente, o fato das 
operações estarem distribuídas em 3 entidades operacionais controladas pelo Grupo, dificulta a 
transferência de estoque entre as filiais, uma vez que não há como transferir mercadorias entre entidades 
diferentes, devendo ser realizada operação de venda, o que torna a operação altamente ineficiente do ponto 
de vista fiscal. A administração estima que haja um potencial para reduzir custos com armazenagem (CDs 
regionais) na medida em que, estando todas as unidades operacionais dentre de uma mesma entidade, haja 
possibilidade de transferência de mercadorias entre as filiais sem que haja uma ineficiência fiscal.  
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Adicionalmente o processo de expansão das atividades, confirmado com a abertura de 2 unidades em 2018 
no estado do Espírito Santo, e já com a Incorporação da controlada Home Center Nacional em Janeiro de 
2018, associado aos esforços da companhia em integrar todas as unidades em uma única plataforma de e-
commerce, permitindo uma abordagem única em relação ao cliente, ampliação do mix de produto, e 
melhoria no nível de serviço, devem sustentar o crescimento esperado para os próximos anos gerando lucros 
tributáveis para recuperação dos créditos de tributos diferidos.  
 
A redução dos endividamentos bancários também tem sido forte ação realizada pelo Grupo para geração de 
lucro tributável. Em 2015 o endividamento bruto era de R$ 143 milhões, enquanto em 31 de Dezembro de 
2017 o total do endividamento caiu para R$ 54 milhões. Essa redução foi fundamental para a melhoria na 
alavancagem financeira, e queda nas despesas financeiras líquidas. Faz-se necessária, conjuntamente, uma 
análise da evolução da taxa básica de juros da economia, principal indexador da dívida bancária. Ao final de 
2015 a taxa Selic, determinada pelo Copom, estava acima de 14,0% a.a. Desde então, com a queda na 
atividade econômica, e principalmente na inflação, a Selic caiu para menos de 7% a.a, o que, juntamente 
com a queda no endividamento, reduziu drasticamente as Despesas Financeiras da companhia. Fato 
verificado em 2017, quando foi registrado um lucro antes do IRPJ/CSLL de R$ 452 mil. Fruto da substancial 
melhora no resultado operacional, e redução de mais de R$ 10 milhões na despesa financeira líquida.  
 
Essa dinâmica de melhora no resultado operacional, fruto do crescimento de receita líquida e expansão de 
margem bruta, associada às despesas operacionais e administrativas sob controle, além da redução do 
endividamento e manutenção da taxa de juros nos patamares atuais, é crucial para a geração de lucro 
tributável e consequentemente utilização do crédito de IRPJ/CSLL diferido registrado no ativo da 
companhia para os exercícios futuros. 
 
 

(c) Movimentação dos impostos diferidos 
 

Prov isões

Ba se 

Nega t iv a  

CSLL

Preju ízos 

fisca is
T ot a l  

A t iv o de im post o diferido

Em  1º de ja neiro de 2016 5 .6 1 1 1 4 .05 7 3 3 .3 5 7 5 3 .02 5

Debita do (cr edita do) n a  dem on str a çã o de r esu lta do (1 6 1 )            3 7 8 9 1 05 2 5 1 4 1 5 3

Im pa ir m en t  de a t iv o difer ido (6 .7 1 6 )       (1 8 .1 09 )     (2 4 .8 2 5 )    

Em  31 de dezem bro de 2016 5 .4 5 0 1 1 .1 3 0 2 5 .7 7 3 4 2 .3 5 3

Debita do (cr edita do) n a  dem on str a çã o de r esu lta do (1 8 2 )           2 5 2 6 9 9 7 7 0

Em  31 de dezem bro de 2017 5 .2 6 8 1 1 .3 8 2 2 6 .4 7 2 4 3 .1 2 3
 

 
 
(d) Conciliação entre alíquotas nominais e efetivas  

 
A conciliação entre o imposto de renda e a contribuição social à alíquota nominal e os montantes efetivos 
em resultados é demonstrada abaixo: 
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2017 2016

Preju ízo a nt es do im post o de renda  e da  cont ribu içã o socia l 4 5 2             (4 2 .2 06 )    

A líqu ota  n om in a l - % 3 4 % 3 4 %

Im posto de r en da  e con tr ibu içã o socia l à s a líqu ota s n om in a is (1 5 4 )           1 4 .3 4 9      

Efeito da s (a dições) ou  ex clu sões per m a n en tes (2 2 7 )           (2 7 7 )           

Im post o de renda  e cont ribu içã o à  a líqu ot a  efet iv a (3 8 1 )           1 4 .07 2      

Cor r en te (1 .1 5 1 )        (8 1 )              

Difer ido 7 7 0             1 4 .1 5 3       

(2 4 .8 2 5 )    

Im post o de renda  e cont ribu içã o socia l (3 8 1 )           (1 0.7 5 3 )     

Consolida do

 
 
12 Transações com partes relacionadas 

 
Os principais saldos de ativos e passivos, assim como as transações que influenciaram o resultado do 
exercício, relativos a operações entre partes relacionadas estão apresentados a seguir: 
 

Tipo A t iv o Passiv o 2017 2016

MÚTUO - In div idu a l BRHC HCB 9 .9 7 3             1 0.01 5           

MÚTUO - In div idu a l HCN BRHC (3 .3 1 1 )            (2 .9 8 5 )           

MÚTUO - In div idu a l CS BRHC (2 )                     (2 )                     

Em pr éstim o Pa r tes r ela cion a da s PF HCB (2 .5 00)            
 

Os contratos de mútuo entre a holding e suas controladas não estabelecem exigências de prazos e juros de 

pagamento. O Grupo possui uma estrutura de pessoal que presta serviços compartilhados, relacionados as 

áreas/departamentos pessoal, administrativo, financeiro, tributário, jurídico e contábil para as demais 

entidades do Grupo. Tais serviços são remunerados por meio de rateio de despesas e totalizaram no 

período o valor de R$ 13.486 (2016 – R$ 14.571), eliminado o saldo em aberto de R$ 3.136 no processo de 

consolidação.  

 

A subsidiária Home Center Brasil captou empréstimo com partes relacionadas PF no valor de R$ 2.500 

através de nota promissória com vencimento para o ano de 2020. 

 

Remuneração dos administradores 
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o Estatuto Social da Companhia, é de responsabilidade 
dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos Diretores.  
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a despesa com remuneração da diretoria foi de R$ 3.486 
(em 31 de dezembro de 2016 R$ 2.899). 
 
A Companhia não concede benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros 
benefícios de longo prazo para a Administração e seus empregados, exceto pelo plano de opção de ações. 
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Opções de compra de ações 
 
O Grupo aprovou na Assembleia de 13 de março de 2013 o Plano de Opção de Compra de Ações que é 
destinado aos seus diretores que assinaram os contratos de outorga em 30 de março de 2013. Esse Plano 
outorgou o direito de compra no volume de 1.375.000 ações, cuja liquidação será em ações, onde os 
beneficiários adquirirão o direito de exercer a opção se forem administradores do Grupo em 1º de janeiro 
de 2014, mas exceto nas situações referidas em contrato, a opção somente poderia ser exercida em 31 de 
dezembro de 2015.  
 
Em Assembleia Geral Extraordinária de 10 de março de 2014, foi aprovado o exercício da opção de compra 
de 125.000 ações ao preço de pauta, em benefício de um dos diretores, em processo de renúncia, sendo a 
Companhia autorizada a recomprar tais ações no caso do beneficiário demonstrar interesse em não mantê-
las. 
 
Em 31 de dezembro de 2015, um beneficiário, não pertencendo mais ao quadro de diretores e tendo o direito 
de opção de compra de 500.000 ações, no vencimento, não manifestou interesse pela sua permanência no 
plano. 
 
Considerando ser vontade das partes em prorrogar o prazo de exercício da opção de ações do contrato 
originário, em 10 de agosto de 2015, resolveram celebrar o termo de aditivo ao contrato de opção de compra 
de ações ordinárias de emissão da Companhia, donde a opção somente poderá ser exercida em 16 de junho 
de 2018.  
 
A Diretoria poderá determinar a suspensão do direito de exercício das Opções, sempre que verificadas 

situações que, nos termos da Lei ou regulamentação em vigor restrinjam ou impeçam a negociação de ações 

por parte dos beneficiários, ou ainda quando expressamente determinado por AGE. 

O valor justo do Plano foi estimado com base no modelo de valorização de opções, tendo sido considerados 

em 31 de dezembro de 2017: 

 

Preço de exercício – R$ 1,87 

Preço de valor justo – R$ 3,90 

 

O preço de exercício das opções ainda não exercidas será acrescido de correção monetária com base no IPCA, 

calculado e divulgado pelo IBGE. O preço de exercício da Opção de Compra da Companhia e da Opção de 

Venda do Beneficiário é igual ao resultado da seguinte fórmula: PA = [(Múltiplo * EBITDA L12M) – Dívida 

Líquida] / NA, onde: 

 

Múltiplo = 8 (oito) 

PA = preço de exercício por ação. 

EBITDA L12M = Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização da Companhia consolidados e 

apurados nos últimos 12 meses-calendário. 

Dívida líquida = endividamento total oneroso da Companhia ao fim do último mês-calendário. 

NA = Número total de ações de emissão da Companhia. 

 

Em 31 de dezembro de 2016 a administração decidiu baixar o saldo de Stock Options do Patrimônio Liquido 

da Companhia. 
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13 Investimentos 

 

(a) Composição do saldo 

 

Inv est ida s 2017 2016

A v a lia da s por  equ iv a lên cia  pa tr im on ia l:

Hom e Cen ter  Br a sil Ma ter ia is pa r a  Con str u çã o Ltda . 2 1 .1 9 4         2 4 .9 5 2         

Qu a tr e Log  Tr a n spor tes Ltda . 6 4 6               4 5 8               

Nov a  D&D* (Vide nota 13. b. ii) 1                     

Qu a tr e A ta ca dista  de Ma ter ia is pa r a  Con str u çã o Ltda . 2 5 4               4 3 9

2 2 .09 5         2 5 .8 4 9         

Pa ssiv o a  descober to Hom e Cen ter  Na cion a l Ma ter ia is pa r a  con str çã o Ltda . (7 1 7 )              

Pa ssiv o a  descober to Hom e Cen ter  Nor deste Com ér cio de Ma t.  Pa r a  Con str u çã o S.A . (3 1 .7 1 0)        (3 6 .5 9 0)       

(1 0.3 3 2 )       (1 0.7 4 1 )        

Cont rola dora

 
(*)Coligada 

 
 

(b) Controladas 
 
(i) Home Center Nordeste Comércio de Materiais para Construção S.A. (“HCN”) 
A Home Center Nordeste foi constituída em julho de 2006, através do resultado da conferência de bens das 
unidades da Cidade Jardim ao longo do ano de 2006 à 2008. A HCN atualmente detém 50,52% no capital 
da empresa Tend Tudo Exportação e Importação Ltda. (“TTI”), cujo aumento de capital ocorrido em abril 
de 2015, se deu pela aquisição do total de quotas de outro sócio. A TTI foi estabelecida em janeiro de 2010 
com o intuito de distribuir produtos de materiais de construção para outros países, iniciando com 
exportações para Cuba. A sócia SEIPAN Ltda. detêm 49,48% do capital social e mantém o controle 
operacional e administrativo. 
 
(ii) Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda. (“HCB”)  
A HCB foi constituída em janeiro de 1987. A HCB, atualmente, detém a marca TENDTUDO e opera as 
unidades, lojas e CDs, dos estados do Ceará e Pernambuco. Além disso, conforme descrito no item 1, outras 
unidades da marca TEND TUDO deverão ser transferidas para esta entidade ao longo dos próximos anos, 
além de novas unidades a serem inauguradas. Em outubro de 2017 a HCB adquiriu 99,98% do capital da 
Nova D&D com intuito de explorar o mercado de varejo de materiais de construção no estado do Espirito 
Santo. 
 
(iii) Home Center Nacional Materiais para Construção Ltda. (“Casa Show”)  
A Casa Show, foi constituída em janeiro de 1984, tem o objetivo de explorar o mercado de varejo de materiais 
de construção no estado do Rio de Janeiro, sendo adquirida pelo Grupo em 2010. Em agosto de 2015, houve 
a transformação em sociedade limitada, com a conversão de ações em quotas mantendo o seu objeto social 
e igual participação societária. 
 

 (iv) Quatre Log Transportes Ltda. (“Quatre Log”) 
A Quatre Log foi constituída em dezembro de 2013, com intuito de atuar nas operações logísticas, vinculadas 
a armazenagem e transporte de mercadorias entre os estabelecimentos comerciais das empresas do Grupo. 
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(v) Quatre Atacadista Ltda. (“Quatre Atacadista”) 
A Quatre Atacadista foi constituída em dezembro de 2015, com intuito de atuar nas operações de 
importações e venda de mercadorias para os estabelecimentos comerciais das empresas do Grupo. 
 

(c) Informações sobre investimentos em controladas e coligadas 
 

Qu ot as

No capit al  

social  

int egralizado 

e v ot ant e - %

A t iv os 

t ot ais

Pat rim ônio 

líqu ido

Lu cro 

líqu ido / 

(preju ízo) do 

exercício

Em  31 de dezem bro de 2017

HCN 1 1 .9 2 5 .4 05    1 00% 1 4 4 .03 8      (3 1 .7 1 0)        6 7 5                  

HCB 1 .6 00.7 5 7      1 00% 9 2 .1 9 4         2 1 .1 9 4         (3 .7 5 9 )            

Ca sa  Sh ow  9 .1 4 7                1 00% 1 1 2 .1 1 4       (7 1 7 )              3 .4 8 8              

Qu a tr e Log 9 9                      9 9 % 1 .6 7 7            6 5 2               1 8 9                  

Nov a  D&D (*) 5 .3 00               0 ,02 % 5 .3 00           5 .3 00           

Qu a tr e A ta ca dista 5 00                   9 9 % 2 9 0               2 5 7               (1 8 5 )                

TTI (*) 3 .6 3 5 .4 7 6      5 1 % 8 .4 5 7           1 .5 5 4            (7 2 3 )                 
(*) Coligada 

 
 

Qu ot as

No capit al  

social  

int egralizado 

e v ot ant e - %

A t iv os 

t ot ais

Pat rim ônio 

líqu ido

Lu cro 

líqu ido / 

(preju ízo) do 

exercício

Em  31 de dezem bro de 2016

HCN 1 1 .9 2 5 .4 05    1 00% 1 5 4 .5 3 1       (3 2 .3 8 5 ) (2 7 .7 5 6 )

HCB 1 .6 00.7 5 7      1 00% 8 1 .08 7          2 4 .9 5 3         (7 .2 5 1 )

Ca sa  Sh ow 9 .1 4 7                1 00% 1 2 4 .1 1 0        (4 .2 05 ) (1 8 .1 09 )

Qu a tr e Log 9 9                      9 9 % 2 .04 6            4 6 3                3 6 6                  

Qu a tr e A ta ca dista 5 00                   9 9 % 4 5 8                4 4 2                (5 3 )

TTI (*) 3 .6 3 5 .4 7 6      5 1 % 3 .3 4 8            1 .8 5 0            (4 3 4 )  
(*) Coligada 
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(d) Movimentação dos investimentos 
 

HCN HCB Ca sa  Sh ow

Qu a t re 

Log

Nov a  

D&D

Qu a t re 

A t a ca dist a T ot a l

Em  31 de dezem bro de 2015 (4 .6 2 9 )       3 2 .2 04      1 3 .9 04      9 7               4 9 1                4 2 .06 7        

Equ iv a lên cia  pa tr im on ia l (2 7 .7 5 6 )    (7 .2 5 1 )       (1 8 .1 09 )     3 6 2            (5 4 )                 (5 2 .8 08 )      

Em  31 de dezem bro de 2016 (3 2 .3 8 5 )    2 4 .9 5 3      (4 .2 05 )       4 5 9             4 3 7                 (1 0.7 4 1 )       

A dições 1               1                    

Equ iv a lên cia  pa tr im on ia l 6 7 5            (3 .7 5 9 )       3 .4 8 8        1 8 7             (1 8 3 )               4 08              

Em  31 de dezem bro de 2017 (3 1 .7 1 0)     2 1 .1 9 4       (7 1 7 )           6 4 6             1               2 5 4                 (1 0.3 3 2 )      

Cont rola dora

 
 

14 Imobilizado 

2017 2016

C us to

D e pre c ia ç ã o  

a c um ula da Lí quido Lí quido

Ta xa  m é dia  

de  

de pre c ia ç ã o  

% a .a .

Ins ta laçõ es 16.328                   (7.424)                     8.904                     9.555                     10                            
Benfe ito rias  em pro priedades  a rrendadas 32.450                  (25.988)                   6.462                     10.147                    5                              
Máquinas  e  equipamento s 14.692                   (8.943)                     5.749                     6.981                      10                            
Equipamento s  de  info rmática 9.668                     (8.273)                     1.395                      1.766                      20                           
Mó veis  e  utens ílio s 33.966                  (19.311)                      14.655                   15.427                   10                            
Veículo s 1.102                       (874)                         228                        379                        20                           
Outras  imo bilizaçõ es 678                        (663)                         15                            26                           10                            
Imo bilizado  em andamento 1.205                      -                           1.205                      

A rre nda m e nto  m e rc a nt il f ina nc e iro

Máquinas  e  equipamento s  Leas ing 560                        (354)                         206                        261                         10                            
Mó veis  e  utens ílio s  Leas ing 1.764                      (867)                         897                        1.074                      10                            
Equipamento s  de  Info rmática  Leas ing 5.073                     (3.468)                     1.605                      2.379                     20                           

117.486                  (76.165)                    41.321                    47.995                  

C o ns o lida do
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Movimentação 

31 de    

dezembro          

de 2016 A diç õ e s B a ixa s D e pre c ia ç ã o

31 de    

dezembro          

de 2017

Ins ta laçõ es 9.555                     590                        -                            (1.241)                          8.904                             
Benfe ito rias  em pro priedades  a rrendadas 10.147                    280                        -                            (3.965)                        6.462                             
Máquinas  e  equipamento s 6.981                      36                           (15)                             (1.253)                         5.749                             
Equipamento s  de  info rmática 1.766                      399                        -                            (770)                            1.395                              
Mó veis  e  utens ílio s 15.427                   1.764                      (2)                              (2.534)                        14.655                            
Veículo s 379                        -                         -                            (151)                              228                                 
Outras  imo bilizaçõ es 26                           -                         -                            (11)                                15                                    
Imo bilizado  em andamento -                         1.205                      -                            -                              1.205                              

A rre nda m e nto  m e rc a nt il f ina nc e iro

Máquinas  e  equipamento s  Leas ing 261                         -                         -                            (55)                              206                                 
Mó veis  e  utens ílio s  Leas ing 1.074                      -                         -                            (177)                             897                                 
Equipamento s  de  Info rmática  Leas ing 2.379                     162                         -                            (936)                            1.605                              

47.995                  4.436                     (17)                             (11.093)                        41.321                             

C o ns o lida do

 
 
 

31 de    

dezembro          

de 2015 A diç õ e s B a ixa s D e pre c ia ç ã o Tra ns fe rê nc ia s

31 de    

dezembro          

de 2016

Ins ta laçõ es 11.066                    132                         (398)                         (1.225)                         (13)                                   9.562                       
Benfe ito rias  em pro priedades  a rrendadas 17.062                   295                        (1.535)                       (5.661)                         (25)                                  10.136                      
Máquinas  e  equipamento s 8.165                      28                           -                            (1.211)                           (1)                                     6.981                        
Equipamento s  de  info rmática 2.242                     328                        (9)                              (793)                            (2)                                    1.766                        
Mó veis  e  utens ílio s 17.417                    465                        (8)                              (2.492)                        50                                   15.432                     
Veículo s 571                         -                         -                            (193)                             -                                  378                          
Outras  imo bilizaçõ es 37                           -                         -                            (11)                                -                                  26                             
Imo bilizado  em andamento 10                            -                         -                            -                              (10)                                   -                           

A rre nda m e nto  m e rc a nt il f ina nc e iro

Máquinas  e  equipamento s  Leas ing 317                         -                         -                            (56)                              -                                  261                           
Mó veis  e  utens ílio s  Leas ing 1.250                      -                         -                            (176)                             -                                  1.074                        
Equipamento s  de  Info rmática  Leas ing 2.940                     341                         (1)                               (901)                             -                                  2.379                       

61.077                   1.589                      (1.951)                        (12.719)                        47.995                    

C o ns o lida do

 
 
A menor unidade geradora de caixa determinada pelo Grupo para avaliar a recuperação dos ativos tangíveis 
e intangíveis corresponde a cada uma das lojas. A administração monitora as mudanças de circunstâncias 
ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como evidências de que os ativos utilizados em suas operações 
não são recuperáveis perante seu desempenho operacional e financeiro, para se houver evidências e 
necessidade de registrar qualquer provisão para perdas em seus ativos imobilizados até o final do exercício. 
Após a realização dos testes de valor recuperável em 31 de dezembro de 2017, o Grupo não identificou a 
necessidade de provisão para perdas.  
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15 Intangível 

 

2017 2016

C us to

A m o rt iza ç ã o  

a c um ula da Lí quido Lí quido

Ta xa  m é dia  

de  

a m o rt iza ç ã o  

% a .a .

P ro je to  inte rco mmerce 2.036                     (1.766)                      270                        379                        20                             
P ro je to  Micro s iga 356                        (341)                          15                            21                            20                             
Marcas  e  pa tentes 73                           -                           73                           73                           20                             
Dire ito  de  us o  de  s o ftware 2.655                     (1.990)                      665                        966                        20                             
P ro je to  des envo lvimento  de  s o ftware 3.754                     (2.292)                     1.462                      1.703                      20                             
P ro je to  bus ines s  inte ligence 7                             (7)                              -                         -                         20                             
Fundo  de  co mérc io 1.900                      (1.900)                      -                         65                           20                             
P ro je to  SAP 9.687                     (5.761)                      3.926                     4.909                     20                             
P ro j.Des .Mas ters af 960                        (48)                           912                         20                             
P ro j.Des .Reinf 1                              -                           1                              
Ágio  No va  D&D 2.700                     -                           2.700                     

A rre nda m e nto  m e rc a nt il f ina nc e iro

Dire ito  de  us o  de  s o tware  - leas ing 117                          (91)                            26                           44                           20                             

24.246                  (14.196)                     10.050                   8.160                      

C o ns o lida do

 
 

 

Movimentação 
      

31 de    

dezembro          

de 2016 A diç õ e s A m o rt iza ç õ e s Tra ns fe rê nc ia s

31 de       

dezembro             

de 2017

P ro je to  inte rco mmerce 379                        38                           (147)                          -                              270                                 
P ro je to  Micro s iga 21                            -                         (6)                              -                              15                                    
Marcas  e  pa tentes 73                           -                         -                            -                              73                                   
Dire ito  de  us o  de  s o ftware 966                        21                            (322)                         -                              665                                 
P ro je to  des envo lvimento  de  s o ftware 1.703                      631                         (396)                         (476)                            1.462                              
Fundo  de  co mérc io 65                           -                         (65)                            -                              -                                  
P ro je to  SAP 4.909                     666                        (1.649)                       -                              3.926                             
P ro j.Des .Mas ters af 484                        (48)                            476                             912                                  
P ro j.Des .Reinf 1                              -                            -                              1                                       
Ágio  No va  D&D 2.700                     -                            -                              2.700                             

A rre nda m e nto  m e rc a nt il f ina nc e iro

Dire ito  de  us o  de  s o tware  - leas ing 44                           -                         (18)                             -                              26                                   

8.160                      4.541                      (2.651)                       -                              10.050                            

C o ns o lida do
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31 de    

dezembro          

de 2015 A diç õ e s B a ixa s A m o rt iza ç õ e s

31 de       

dezembro             

de 2016

P ro je to  inte rco mmerce 563                        (1)                             (24)                            (159)                             379                                 
P ro je to  Micro s iga 28                           -                         -                            (7)                                 21                                    
Marcas  e  pa tentes 73                           -                         -                            -                              73                                   
Dire ito  de  us o  de  s o ftware 980                        283                        (4)                              (293)                            966                                 
P ro je to  des envo lvimento  de  s o ftware 1.135                       867                        -                            (299)                            1.703                              
Fundo  de  co mérc io 326                        -                         -                            (261)                             65                                   
P ro je to  SAP 5.539                     917                         (1)                               (1.546)                         4.909                             

A rre nda m e nto  m e rc a nt il f ina nc e iro

Dire ito  de  us o  de  s o tware  - leas ing 62                           -                         -                            (18)                               44                                   

8.706                     2.066                     (29)                            (2.583)                        8.160                              

C o ns o lida do

 
 

 
(a) Desenvolvimento de web sites e sistemas/direito de uso de software 

 
Representam gastos com o planejamento, a implantação e testes da plataforma de comércio eletrônico das 
marcas Casa Show e Tend Tudo, sendo amortizados de forma linear considerando-se o prazo estipulado de 
utilização e benefícios esperados para este projeto.  
 
O desenvolvimento do projeto engloba os seguintes pilares: 
 

 Desenvolvimento e implantação dos sites das marcas Casa Show e Tend Tudo com possibilidade de 
realização de vendas online.  
 

 Integração entre os sistemas do comércio eletrônico, ERP das lojas para controle de estoque e 
faturamento, e integração com sistema financeiro. 

 

 Desenvolvimento e implantação de conteúdos específicos para o meio online para suportar a estratégia 
multicanal do Grupo. 
 

Com esses três pilares o Grupo pretende se colocar na vanguarda no ambiente online, contribuindo para o 
desenvolvimento e consolidação do setor no varejo online. 
 

(b) Ágio por expectativa de rentabilidade futura da Nova D&D (Goodwill) 

 

 Na aquisição da coligada Nova D&D, foi reconhecido no intangível da subsidiária HCB, ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (Goodwill) no valor de R$ 2.700. Os seguintes itens foram levados em consideração 
para bases de laudo : 
 

 Direitos sobre os pontos comerciais; 

 Aspectos intrínsecos e relevantes referente ao valor mínimo de aquisição determinados no Edital de 
Convocação de Processo Competitivo de alienação; 

 Benefícios econômicos futuros para a empresa que realizou a aquisição. 
 
Após a realização dos testes de valor recuperável em 31 de dezembro de 2017, o Grupo não identificou a 
necessidade de provisão para perdas no ágio da D&D.  
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16 Fornecedores 

2017 2016

For n ecedor es de m er ca dor ia s 1 8 5 .6 8 0      1 8 6 .5 2 3       

For n ecedor es de fr etes 1 .9 8 7            2 .4 1 4            

For n ecedor es de m a ter ia is 8 .3 2 0            8 .3 2 8            

(-) A ju ste a  v a lor  pr esen te (4 .9 7 7 )          (5 .5 9 2 )          

1 9 1 .01 0        1 9 1 .6 7 3       

Consolidado

 
 

17 Empréstimos e financiamentos 

(a) Composição 

 

T ipo T a xa  m edia  pondera da 2017 2016

Ca pita l de g ir o CDI + 5 ,8 6 % a .a . 5 1 .3 5 3          8 2 .3 9 1          

Con ta  Ga r a n tida 1 9 4 ,3 7  do CDI -                 1 .4 7 2            

FINA ME 5 ,9 4 % a .a . 1 .4 7 7            2 .5 6 1            

A r r en da m en to m er ca n til 1 6 ,3 1 % a .a . 6 1 3                1 .3 7 6            

5 3 .4 4 3         8 7 .8 00         

Cir cu la n te 2 9 .1 2 6          4 4 .1 7 9          

Nã o Cir cu la n te 2 4 .3 1 7          4 3 .6 2 1          

Consolida do
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 (b) Movimentação  

 

2017 2016

Sa ldo do ex er cício a n ter ior 8 7 .7 9 9         1 4 3 .7 5 5       

Ca pta çã o 1 1 .6 2 2          4 9 .4 9 2         

A m or tiza çã o (4 8 .5 4 7 ) (1 07 .2 2 9 )

En ca r g os fin a n ceir os 8 .8 4 4            2 4 .8 7 1          

Ju r os pa g os (6 .2 7 6 ) (2 3 .09 0)

Sa ldo do ex er cício a tu a l 5 3 .4 4 3         8 7 .7 9 9         

Consolidado

 

(c) Empréstimos e financiamentos de longo prazo por ano de vencimento: 
 

 

A no 2017 2016

2 01 8 -                 2 1 .9 9 3          

2 01 9 1 0.3 7 4          1 2 .2 7 0          

2 02 0 1 0.7 4 0          9 .3 5 8            

2 02 1 3 .2 04            

2 4 .3 1 7          4 3 .6 2 1          

Consolidado

 
 
O grupo não está sujeito a cláusulas restritivas de dívida (covenants) constantes dos contratos de 
empréstimos e financiamentos. 
 

(d) Garantias 
 
Os empréstimos e financiamentos são garantidos por recebíveis das vendas com cartões de crédito no 
montante de R$ 23.340. 
 

(e) Linhas de crédito disponíveis Garantias 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo possui linhas de crédito com diversas instituições, a fim de utilizá-las 
nos momentos necessários para conduzir a expansão dos negócios. 
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18 Tributos a recolher  

 

2017 2016

ICMS a  r ecolh er 3 .1 5 8              3 .6 9 8              

PIS a  r ecolh er 2 6 3                  3 6 3                  

COFINS a  r ecolh er 1 .2 1 2               1 .6 8 8              

ou tr os im postos 9 8 7                 8 3 9                  

5 .6 2 0              6 .5 8 8              

Consolidado

 
 
19 Obrigações sociais e trabalhistas 

 

 

2017 2016

Sa lá r ios e or den a dos 3 .7 4 5              4 .1 1 9               

INSS a  r ecolh er 1 .7 2 6              1 .6 6 2              

FGTS a  r ecolh er 5 1 8                  4 9 7                  

Con tr ibu içã o sin dica l e a ssisten cia l 4                       1 1                     

Pr ov isã o de fér ia s 6 .2 4 6              6 .01 9              

Ou tr a s pr ov isões com  pessoa l 1 .02 0              1 .08 3              

1 3 .2 5 9            1 3 .3 9 1            

Consolidado

 
 
20 Tributos parcelados 

 

2017 2016

ICMS 4 9 1                1 .4 2 0            

Pa r cela m en to tr ibu tos feder a is 1 1 8                 1 00                

6 09                1 .5 2 0            

Cir cu la n te 3 9 4                6 3 9                

Nã o Cir cu la n te 2 1 5                8 8 1                

Consolidado

 
 

21 Provisões  

 
O Grupo é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais 
envolvendo questões fiscais, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.  
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A Administração possui um sistema de monitoramento de suas ações judiciais e administrativas conduzido 
por departamento jurídico interno e por advogados externos. Quando requeridos legalmente, são efetuados 
depósitos judiciais, os quais totalizam R$ 5.802 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 5.530 em 31 de dezembro 
de 2016). 
 

(a) Provisões constituídas 

 

2017 2016

Tr ibu tá r ia s 1 8 6                1 8 6                

Tr a ba lh ista s 6 .9 02            4 .8 4 1            

Cív eis e ou tr os 2 .4 6 3            5 .1 01             

9 .5 5 1            1 0.1 2 8          

Depósitos ju dicia is (5 .8 02 ) (5 .5 3 0)

3 .7 4 9            4 .5 9 8            

Consolida do

 
 
Trabalhistas e cíveis 
 
O Grupo é parte envolvido em processos trabalhistas e cíveis, em andamento, e está discutindo essas 
questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por 
depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e 
atualizadas pela administração, amparada por seus assessores legais externos. 
 

A natureza das obrigações pode ser sumariada como segue: 
 

 Contingências trabalhistas e previdenciárias: correspondem a R$6.902 em 31 de dezembro de 2017 
(R$ 4.841 em 31 de dezembro 2016) e consistem, principalmente, em reclamações de empregados 
vinculadas a disputas sobre o montante de compensação pago nas demissões do curso normal dos negócios 
em virtude da reestruturação societária do Grupo. Em termos quantitativos, 46% destes processos, se 
referem a ações trabalhistas movidas por empregados de empresas terceirizadas da subsidiária Casa Show, 
Tend Tudo e Cidade Jardim, representando 24% das demandas. Os demais processos trabalhistas se referem 
a ações de empregados da própria Casa Show, sendo que nenhuma destas ações comporta valores 
individualmente significativos e as discussões envolvem principalmente reclamações de horas extras, desvio 
da função, equiparação salarial, dentre outros, e se encontram na fase cognitiva. 
 

 Ações cíveis: as principais ações estão relacionadas a ações judiciais movidas por consumidores. O 
Grupo é parte em ações judiciais decorrentes do curso ordinário de suas operações e de suas controladas, 
em sua maioria de natureza cível consumerista, que representavam, em 31 de dezembro de 2017, o montante 
de R$ 2.463 (31 de dezembro de 2016 – R$ 5.101). 
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(b) Movimentação   

 

2017 2016

Sa ldo in icia l 1 0.1 2 8          1 5 .2 6 8          

A dições 4 4 9                2 2 2                

Ba ix a s (1 .02 6 ) (5 .3 6 2 )

9 .5 5 1            1 0.1 2 8          

Consolidado

 
 
(c) Passivos contingentes não provisionados 

 
Há 191 processos possíveis, grande parte referente à Home Center Nacional. As ações de naturezas 
trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com base na 
avaliação de seus assessores legais, para as quais não há provisão constituída. 
 
A Home Center Nacional foi incluída no polo passivo de execuções fiscais ajuizadas em face de Sendas S.A. 
(“Sendas”), antiga controladora da Home Center Nacional. Tal inclusão da Home Center Nacional nesses 
processos se deu a pedido da Fazenda Nacional na cobrança de PIS e COFINS. No Acordo de Investimento 
de 27 de dezembro de 2007, a Sendas concordou em indenizar a Home Center Nacional e os seus acionistas 
por perdas relacionadas a fatos anteriores à aquisição do referido controle, o que inclui valores a serem 
pagos no âmbito dos processos judiciais acima mencionados, assim como custas judiciais e honorários de 
advogados. 
   
 

2017 2016

Tr a ba lh ista s 2 .5 8 8           4 .1 2 2            

Cív eis e ou tr os 1 .8 5 7            8 2 5               

Tr ibu tá r ia s 2 3 8 .4 6 3      2 5 9 .3 00      

2 4 2 .9 08      4 .9 4 7           

Consolidado

 
 
22 Outras contas a pagar 
 

A aquisição da coligada Nova D&D pela subsidiária Home Center Brasil, gerou obrigação de longo prazo 
com a DLD Comércio Varejista através de 28 notas promissórias atualizadas pela CDI de R$ 250, que 
começarão a vencer a partir de 2020. 
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23 Patrimônio líquido 

 
(a) Capital social 

 
O capital social é composto por 52.508.296 (2016 – 52.508.296 ações) nominativas ordinárias, todas sem 
valor nominal. O capital social é de R$ 26.386 totalmente subscrito e integralizado. 

 
(b) Dividendos e juros sobre capital próprio 

 
O Estatuto Social da Companhia assegura aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios, equivalentes a 
1% do lucro líquido ajustado. A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas 
do Grupo é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras do Grupo ao final do exercício. O 
benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado. 
 

(c) Reserva de capital 
 
Através da Ata da Assembleia do dia 29 de julho de 2010, a sócia Lahig Holding S.A. integralizou o total de 
250 ações, pelo preço de emissão de R$ 73.088,10 por ação, totalizando R$ 18.272.025, valor destinado à 
reserva de ágio.  
 

(d) Ações em tesouraria 
 
Através da Ata da Assembleia do dia 10 de março de 2014, foi aprovada a emissão de 125.000 ações, 
totalizando R$ 460, visando o cumprimento ao exercício da opção de compra antecipada do Contrato de 
Opção de Ações em função de renúncia de Diretor. Após boletim de subscrição, o beneficiário manifestou 
interesse em não mantê-las e a Companhia recomprou as tais ações pelo preço de R$ 613, mantendo-se tais 
ações em tesouraria. 
 
Em 1 de outubro de 2015, as 125.000 ações constantes em tesouraria foram vendidas e em 14 de dezembro 
de 2015, recompradas no valor de R$ 181 e mantidas em tesouraria. 

 
24 Receita líquida de vendas de produtos e serviços prestados 

 
 

2017 2016

Receita  br u ta  de v en da s de 

pr odu tos e ser v iços 8 7 7 .07 9    8 4 0.9 1 7    

A ju ste a  v a lor  pr esen te (1 2 .06 2 )      (1 7 .1 9 4 )     

Dev olu ções de v en da s (3 4 .1 00)      (3 3 .6 1 0)     

ICMS (3 2 .5 6 5 )     (3 1 .9 4 4 )     

PIS (1 3 .9 03 )      (1 3 .3 2 1 )     

COFINS (6 4 .03 3 )     (6 1 .3 3 6 )     

ISS (4 5 )               (3 9 )              

Receita  líqu ida 7 2 0.3 6 4     6 8 3 .4 7 3    

Consolidado
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25 Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 

 

2017 2016

Cu sto de r ev en da  de m er ca dor ia s (4 9 1 .2 5 7 )   (4 7 9 .9 4 6 )  

Pr ov isã o pa r a  per da  de in v en tá r io (1 .4 2 1 )         (3 .03 3 )       

Bon ifica ções 4 0.3 3 8       3 3 .1 6 3      

A ju ste a  v a lor  pr esen te 2 3 .2 8 0       2 5 .5 2 0      

Fr etes e ca r r etos (1 1 .5 5 3 )      (7 .4 03 )       

Ou tr os cu stos a g r eg a dos (2 03 )           

(4 4 0.6 1 3 )   (4 3 1 .9 02 )  

Consolidado

 
 
26 Despesas por natureza 

 
O Grupo optou por apresentar suas demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2016 e 2017 por função: 
 

(a) Despesas com vendas 

 

2017 2016

Pessoa l (8 0.1 9 6 )      (8 0.2 2 9 )    

Ocu pa çã o (3 4 .4 6 7 )     (3 6 .3 8 0)    

Depr ecia çã o e  a m or tiza çã o (1 0.1 1 9 )      (1 2 .07 5 )     

Utilida des (1 0.2 9 3 )      (9 .9 1 1 )        

Com u n ica ções (9 7 2 )            (1 .09 6 )       

Ser v iços (2 1 .1 9 8 )      (2 0.2 6 2 )    

Ser v iços pr ofission a is (9 2 0)            (2 .3 6 9 )       

Pr opa g a n da  e pu blicida de (2 0.05 8 )     (2 2 .6 7 0)    

Ta x a  de ca r tã o de cr édito (9 .4 7 5 )        (9 .3 1 2 )       

Ger a is (1 2 .3 8 3 )      (1 6 .2 03 )     

(2 00.08 1 )   (2 1 0.5 07 )  

Consolida do
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(b) Despesas administrativas e gerais 

 

 

2017 2016

Pessoa l (2 2 .4 6 2 )     (2 1 .7 6 3 )     

Hon or á r ios da  dir etor ia (3 .4 8 7 )        (2 .8 8 9 )       

Ocu pa çã o (4 .6 8 0)        (4 .2 6 3 )       

Depr ecia çã o e a m or tiza çã o (3 .6 2 5 )        (3 .2 2 5 )       

Utilida des (2 7 5 )            (3 1 7 )           

Com u n ica ções (3 2 1 )            (4 5 6 )           

Ser v iços (5 9 7 )            (4 9 8 )           

Ser v iços pr ofission a is (4 .03 6 )        (3 .4 2 8 )       

Ger a is (3 .1 1 7 )         (1 .8 8 6 )       

(4 2 .6 00)     (3 8 .7 2 5 )    

Consolida do

 
 

(c)  Outras receitas operacionais, líquidas 
 

2017 2016

Receit a s

Receita  de a lu g u el 4 5 0              3 04             

V en da  de su ca ta s 1 3 4              1 3 1             

V en da  de a t iv o im obiliza do 2 6                

Fr ete sobr e m er ca dor ia s de r ev en da s 7 7                9 6               

Rev er sã o de pr ov isões con tin g ên cia s (*) 5 7 7              4 .5 8 6         

Receita  de in ter m edia çã o 4 5 5              8 2 1             

Ou tr a s r eceita s 1 7 8              1 8                

1 .8 9 7          5 .9 5 6         

Despesa s

Ba ix a  de per m a n en te (**) (3 )                 (1 .9 7 8 )       

Mu lta  e ou tr a s despesa s con tr a tu a is (7 4 )               (9 2 3 )           

Ou tr a s despesa s (3 0)               (2 8 )              

(1 07 )            (2 .9 2 9 )       

1 .7 9 0          3 .02 7         

Consolida do

 
 

(*) A reversão de contingências em 2016 refere-se ao processo Repel baixado no final do exercício (Nota 21). 
 
(**) A variação na baixa de permanente é justificada pela baixa das benfeitorias e instalações na descontinuidade da loja de Taguatinga. 
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27 Resultado financeiro 

 

2017 2016

Receit as financeiras

A ju ste a  v a lor  pr esen te 1 2 .9 5 8       1 7 .5 00      

Ren dim en tos sobr e a plica ções fin a n ceir a s 4 1 7              1 4 8             

Descon tos obtidos 1 8 3              1 2 7             

V a r ia çã o m on etá r ia  a t iv a 5                   1 02             

V a r ia çã o ca m bia l a t iv a 1 4                

Ou tr a s 1 0                 1 1 1              

1 3 .5 7 3        1 8 .002       

Consolidado

 
 
Despesa s fina nceira s

A ju ste a  v a lor  pr esen te (2 3 .2 8 0)     (2 5 .5 2 0)    

Ju r os de em pr ést im os e fin a n cia m en tos (*) (1 0.9 6 7 )      (2 5 .4 4 7 )    

Ju r os de m or a (3 1 5 )            (3 2 8 )           

Im posto sobr e oper a ções fin a n ceir a s (2 00)            (4 2 1 )           

Ju r os sobr e a n tecipa çã o de r ecebiv eis  (*) (1 6 .2 04 )      (1 1 .2 9 2 )     

Ju r os sobr e pa r cela m en tos de im postos -               (1 7 0)           

V a r ia çã o m on etá r ia  pa ssiv a (1 1 7 )             (6 05 )           

V a r ia çã o ca m bia l pa ssiv a (1 )                 

Per da s com  oper a ções de der iv a t iv os (7 5 )              

Despesa s ba n cá r ia s (6 5 2 )            (1 .1 9 1 )        

Ou tr a s (9 6 )               (3 8 )              

(5 1 .8 3 1 )      (6 5 .08 8 )    

(3 8 .2 5 8 )     (4 7 .08 6 )    
 

(*) Reflexo da redução nas captações de empréstimos e o aumento das antecipações da carteira de recebíveis. 

 
28 Lucro por ação 

 
(a) Básico 

 
O lucro básico por ação é computado pela divisão do lucro líquido pela quantidade média ponderada das 
ações ordinárias em circulação no exercício. O cálculo do lucro por ação básico encontra-se divulgado a 
seguir: 

 

2017 2016

Lu cr o (pr eju ízo) do ex er cício 7 1                     (5 2 .9 5 9 )         

Qu a n tida de de a ções n o fim  do ex er cício 5 2 .5 08 .2 9 6  5 2 .5 08 .2 9 6 

Lu cr o (pr eju ízo) bá sico por  a çã o n o fin a l do ex er cício - R$ 0,00                 (1 ,01 )               

Consolidado
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(b) Diluído 

 
O prejuízo diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações 
ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais com efeitos 
diluidores. A Companhia tem Plano de Opções de Compra de Ações destinados aos seus diretores como 
potencial efeitos diluidores. Para as opções de compra de ações, é feito um cálculo para determinar a 
quantidade de ações que poderiam ter sido adquiridas pelo valor justo (determinado como o preço médio 
anual de mercado da ação da Companhia), com base no valor monetário dos direitos de subscrição 
vinculados às opções de compra de ações em aberto. A quantidade de ações assim calculadas conforme 
descrito anteriormente é comparada com a quantidade de ações em circulação, pressupondo-se o período 
das opções de compra das ações. 
 

 

2017 2016

Lu cr o (pr eju ízo) do ex er cício 7 1                     (5 2 .9 5 9 )         

Qu a n tida de de a ções n o fim  do ex er cício 5 3 .008 .2 9 6  5 3 .2 5 8 .2 9 6 

Lu cr o (pr eju ízo) bá sico por  a çã o n o fin a l do ex er cício - R$ 0,00                 (0,9 9 )              

Consolidado

 
 

29 Cobertura de seguros  
 
O Grupo possui cobertura de seguros para os bens do estoque e do ativo imobilizado, bem como para roubos 
e furtos de numerário. O Grupo possui apólices de seguros contratados, considerados suficiente pela 
administração para cobrir riscos sobre seus ativos e sobre suas responsabilidades.  
 
A seguir as principais apólices contratadas que se encontravam em vigência em 31 de dezembro de 2017: 
 
  Importâncias seguradas 

   

Empresarial (a)  25.934 

Responsabilidade civil geral (b)  5.000 

Automóvel (c)  759 

Responsabilidade civil de diretores (d)  5.000 

 
(a) Visa cobrir riscos com bens do ativo imobilizado, incêndio, raio, explosão, danos elétricos, furtos qualificados. 

(b) Quantias pelas quais vier a ser responsabilizada civilmente, em sentença judicial transitada em julgado. 

(c) Cobertura, por veículo, referente a danos causados contra terceiros (materiais, corporais e acidentes pessoais). 
(d) Cobertura sobre qualquer ação promovida por pessoa externa contra gerentes ou diretores. 

 
O Grupo possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no 
mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por 
montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de 
seguros. 
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30 Compromissos assumidos - Contratos de locação 

 
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo possui 33 contratos de locação para suas unidades comerciais, de 
logística e administrativas. Os contratos de locação das unidades comerciais (lojas), em sua maioria, 
preveem uma despesa de aluguel variável, incidente sobre as vendas, ou um valor mínimo, sendo a obrigação 
mensal do Grupo, pagar o maior entre ambos, com apuração mensal. Os valores mínimos dos contratos são 
reajustados anualmente, de acordo com a variação dos principais índices de inflação. Os contratos de aluguel 
das áreas de logística e administrativa possuem valores fixados em contrato, com reajustes anuais, conforme 
variação dos principais índices de inflação.  
 
No período findo em 31 de dezembro de 2017, as despesas de aluguéis do período totalizaram R$ 26.751 (R$ 
28.439 em 31 de dezembro de 2016), a redução se deu pelo movimento de renegociação de todos os contratos 
e fornecedores da Companhia em 2017, pela variação acumulada do IGP-M (principal índice usado para 
atualizar os contratos de aluguel) negativa em 0,41% em 2017 e pelo fechamento da filial de Taguatinga em 
2016. Os compromissos futuros, tomando-se por base as lojas existentes em 31 de dezembro de 2017, estão 
estimados em R$ 154.028 para os próximos anos. 
 
 

 
 
 

31 Eventos subsequentes 
 
No dia 31 de dezembro de 2017, foi celebrado entre os administradores da Home Center Brasil Materiais  
para Construção Ltda e Home Center Nacional Materiais para Construção Ltda, ambas subsidiárias da BR 
Home Centers S.A, protocolo e justificação tendo por objeto a incorporação da Home Center Nacional pela 
Home Center Brasil. No dia 01 de janeiro de 2018 a Home Center Nacional foi extinta e incorporada pela 
Home Center Brasil. 
 
A incorporação faz parte do processo de reorganização que tem por objetivo a simplificação da estrutura 
societária e operacional da Home Center Brasil por meio da consolidação das atividades da Home Center 
Brasil e da Home Center Nacional, na Incorporadora, com a consequente redução de custos financeiros, 
operacionais, logísticos e de manutenção de sistemas. 
 
 
 
 
 
 

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes 
Diretor Administrativo/Financeiro e de Relações com Investidores 

  
  
      
   
  

Antônio Marcos de Vasconcelos 
CRC-GO-021894/O-o 

 
* * * 

Aluguéis 2018 2019 2020 2021 2022

30.341                 30.571                30.804                      31.038                31.274                



 

 

DECLARACÁO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUCÄO CVM N° 480 

 

 

 

Declaramos, na qualidade de Diretores da BR HOME CENTERS S.A., sociedade anônima, com 

sede na Rua Tapauá, S/N, Quadra 02, Lote 6 a 15, Sala 01 Parte, Setor Vila Brasília Complemento, 

CEP 74911-815, na Cidade de Aparecida de Goiânia, no Estado de Goiás, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 11.102.250/0001-59 

("Companhia"), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1° do Artigo 25 da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que: 

 

i. revimos, discutimos e concordamos corn as opiniões expressas no parecer dos auditores 

independentes referentes as demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016; e  

 

ii. revimos, discutimos e concordamos corn as demonstrações financeiras da Companhia 

relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016. 

 

Aparecida de Goiânia, 09 de abril de 2018. 

 

 

 

 


