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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Quotistas e Administradores do

Tenda Atacado Ltda.
Guarulhos-SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Tenda Atacado Ltda. (“Sociedade”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 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, 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 Sociedade em 31 de dezembro
de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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”. Somos
independentes em relação à Companhia, 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 de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Sociedade 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 Sociedade ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
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Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 da 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,
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 Sociedade.

•

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 Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras 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 Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional.
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•

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

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.

São Paulo, 29 de Março de 2017.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP-015.199/O-6

Douglas Travaglia Lopes Ferreira
Contador CRC-1SP218313/O-4

3
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

Tenda Atacado Ltda.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
Partes relacionadas
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
Não circulante
Impostos diferidos
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Outros créditos
Total do ativo não circulante

Total do ativo
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Notas

2016

2015

4
5
6
19
-

76.303
52.577
261.544
2.856
2.604
855
396.739

38.562
62.370
205.612
7.909
2.846
786
1.101
319.186

7
12
8
-

1.098
1.511
121.097
292
78
124.077

1.141
595
124.724
373
64
126.897

520.815

446.083

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Receitas antecipadas
Provisão para demandas judiciais
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido

Total do passivo

Notas

2016

2015

10
9
11.1
11.2
-

278.294
96.473
6.893
23.328
4.926
409.914

195.404
82.186
4.387
19.869
1.844
303.690

9

44.190
668
4.096
48.954

79.931
267
4.667
84.865

41.200
20.747
61.947

41.200
16.328
57.528

520.815

446.083

12

13.1
-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Tenda Atacado Ltda.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

Notas

Receita líquida
Custo da mercadoria vendida
Lucro bruto
Despesas e receitas operacionais:
Despesas administrativas, comerciais e gerais
Outras receitas operacionais
Lucro antes das despesas e receitas financeiras
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
Lucro líquido do exercício

2016

2015

14
15

2.371.694
(2.028.153)
343.541

2.069.268
(1.768.906)
300.362

15
-

(320.402)
147
23.286

(285.655)
206
14.913

16
17

(24.333)
7.641
6.594

(22.998)
10.554
2.469

11.3
11.3

(2.131)
(44)
4.419

(608)
(254)
1.607

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Tenda Atacado Ltda.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

2016

2015

4.419
4.419

1.607
1.607

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Tenda Atacado Ltda.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

Capital social

Reserva de lucros
Retenção de
Lucros
lucros
acumulados

Saldos em 31 de dezembro de 2014

41.200

17.521

Lucro líquido do exercício
Distribuição de lucros (Nota 13.2)
Transferência para retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2015

41.200

(2.800)
1.607
16.328

1.607
(1.607)
-

1.607
(2.800)
57.528

Lucro líquido do exercício
Transferência para retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2016

41.200

4.419
20.747

4.419
(4.419)
-

4.419
61.947

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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-

Total
58.721

Tenda Atacado Ltda.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)
2016
Atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização
Baixa de ativo permanente
Provisões para demandas judiciais
Provisão para devedores duvidosos
Provisão de juros sobre empréstimos

Variações nos ativos e passivos
Aumento/(redução) no ativo:
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
Despesas antecipadas
Impostos diferidos
Depósitos judiciais pagas
Partes relacionadas
Aumento/ (redução) de passivo:
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Receitas antecipadas
Imposto de renda e contribuição social pagos
Demandas judiciais pagas
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado
Intangível
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento
Distribuição de lucros pagos
Ingresso de empréstimos
Juros pagos sobre empréstimos pagos
Pagamento de empréstimos
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No final do exercício
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa

2015

6.594

2.469

22.311
129
152
9.736
38.922

21.435
12.465
101
15.554
52.024

9.641
(55.931)
5.053
1.013
246
44
(915)
-

(13.657)
(27.811)
(4.616)
2.769
116
254
(108)
(5.505)

82.889
3.459
2.507
3.080
402
(2.175)
(571)
87.664

51.105
1.480
413
(355)
266
(862)
(515)
54.998

(18.730)
(3)
(18.733)

(22.536)
(289)
(22.825)

99.112
8.041
(138.343)
(31.190)
37.741

(2.800)
86.419
5.755
(128.549)
(39.175)
(7.002)

38.562
76.303
37.741

45.564
38.562
(7.002)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Tenda Atacado Ltda.
Notas explicativas às demonstrações Financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O Tenda Atacado Ltda. (“Sociedade” ou “Tenda Atacado”) tem como objetivo a
distribuição e o comércio atacadista e varejista de gêneros alimentícios em geral, a
importação e a exportação de produtos relacionados com as suas atividades, o
comércio varejista de combustíveis automotivos, derivados de petróleo, lubrificantes e
componentes automotivos.
Fundado em janeiro de 2001, a Sociedade mantém suas operações de Atacadista
Distribuidor com a comercialização de mais de 10,5 mil (10 mil em 2015) itens. Tem
aproximadamente 1 milhão de clientes ativos cadastrados e cerca de 4.415 (4.360 em
2015) colaboradores atuando em diversas áreas.
As lojas-armazém, distribuídas por São Paulo, Grande São Paulo e interior de São
Paulo, representam atualmente mais de 112 mil m² de área de venda, (107 mil m² em
2015). Em 31 de dezembro de 2016, a Sociedade possuía 25 lojas próprias (24 lojas
em 2015).

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
A autorização para conclusão das demonstrações financeiras do exercício findo em
31 de dezembro de 2016 ocorreu em 29 de Março de 2017.
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Os dados não financeiros incluídos nestas demonstrações financeiras, tais como de
área de venda das lojas, dentre outros não foram objeto de auditoria por parte de
nossos auditores independentes.
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Tenda Atacado Ltda.
Notas explicativas às demonstrações Financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

3.

Políticas contábeis
a) Uso de estimativas
As demonstrações financeiras são elaboradas com base em diversas bases de
avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são baseadas em
fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.
Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem a seleção de
vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações,
avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor
presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para
devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para
determinação de outras provisões, inclusive para demandas judiciais.
A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de
estimativa.
A Administração monitora e revisa, periódica e tempestivamente, estas
estimativas e suas premissas.
b)

Apuração de resultado
O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em
conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. A receita de
venda de produtos é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de
forma confiável e todos os riscos e benefícios são transferidos para o comprador.

c)

Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional da Sociedade.
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de
câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos
monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de
câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. Todas as diferenças
são registradas na demonstração do resultado.
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Tenda Atacado Ltda.
Notas explicativas às demonstrações Financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

3. Políticas contábeis--Continuação
d) Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A
Sociedade considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita
a um insignificante risco de mudança de valor no rendimento pactuado. Por
conseguinte, um investimento, normalmente se qualifica como equivalente de
caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou
menos, a contar da data da contratação.
e)

Contas a receber de clientes
Estão apresentadas a valores de realização. Foi constituída provisão em
montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja
recuperação é considerada duvidosa.
A formação da provisão tem como principal base a média histórica de perdas,
além de contas a receber específicos considerados incobráveis.

f)

Estoques
Os estoques correspondem a mercadorias adquiridas para revenda e são
mantidas pelo método de custo médio ponderado. São incluídos os custos dos
produtos adquiridos líquido das bonificações recebidas, a variação dos estoques,
assim como os gastos com armazenagem e com transportes dos Centros de
Distribuições. Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor de
custo e o valor líquido realizável. O valor líquido realizável corresponde ao preço
de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos estimados para
conclusão e custos necessários para realizar a venda.
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Tenda Atacado Ltda.
Notas explicativas às demonstrações Financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

3. Políticas contábeis--Continuação
g)

Imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da respectiva
depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. A
depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo
método linear, com base às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 8, de
modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja
integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A
vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são
revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
A amortização das benfeitorias em imóveis alugados é calculada com base nos
respectivos prazos dos contratos de locação ou da vida útil estimada do bem, dos
dois o menor.
A Sociedade define procedimentos visando assegurar que os ativos não estejam
registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser
recuperado por uso ou por venda.

h)

Provisão para o valor recuperável de ativos
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável.
Quando existem indicadores de não recuperação, ou quando do teste anual de
recuperação, a Administração estima o valor de recuperação do ativo. O valor de
recuperação de um ativo é o maior entre o valor justo desse ativo ou o valor em uso de
sua Unidade Geradora de Caixa (UGC), apura-se o valor recuperável de cada ativo
específico, salvo se o ativo não gerar entradas de caixa que sejam predominantemente
independentes das entradas de caixa dos demais ativos ou grupos de ativos. Se o valor
contábil de um ativo ou UGC exceder seu valor recuperável, o ativo é considerado não
recuperável e baixado para seu valor recuperável.
Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor
recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil
líquido ao valor recuperável. Na avaliação do valor recuperável, o fluxo de caixa
de futuro estimado é descontado, ao valor presente, adotando-se uma taxa de
desconto, antes dos impostos, que reflita as avaliações atuais do mercado
quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo.
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Tenda Atacado Ltda.
Notas explicativas às demonstrações Financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

3. Políticas contábeis--Continuação
As perdas por não recuperação são reconhecidas no resultado e estão
classificadas como outras despesas operacionais. Com relação aos ativos, com
exceção do ágio, faz-se uma avaliação, na data de cada balanço, dos eventuais
indícios de que as perdas por não recuperação reconhecidas anteriormente não
existam mais ou tenham se reduzido. Caso existam tais indícios, a Administração
estima o valor recuperável do ativo ou unidade geradora de caixa. A perda por
não recuperação reconhecida anteriormente somente é revertida se houve
alteração das premissas adotadas para definir o valor recuperável do ativo desde
o reconhecimento da perda por não recuperação mais recente. A reversão é
limitada de modo que o valor contábil do ativo não exceda seu valor recuperável
ou o valor contábil que seria apurado, líquido da depreciação, se não fosse
reconhecida nenhuma perda por não recuperação do ativo em exercícios
anteriores. Essa reversão é reconhecida no resultado do exercício.

i)

Pagamento de fornecedores (acordo comercial de composição de custo)
A Sociedade recebe bonificações, abatimentos em duplicata e mercadorias de
fornecedores relativas aos contratos de fornecimento “acordos comerciais de
composição de custo”, que são registradas como redutora das compras e
reconhecidas ao resultado no período em que o estoque relacionado é vendido.

j)

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a
Sociedade se torna parte das disposições contratuais desses instrumentos
financeiros. Em seu reconhecimento inicial são registrados ao seu valor justo
acrescido de custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição ou
emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na
categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente
lançados no resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada
data de fechamento das demonstrações financeiras, de acordo com as regras
estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros.
• Ativos financeiros: os principais ativos financeiros reconhecidos pela Sociedade
são: caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de
clientes e partes relacionadas. São classificados entre as categorias
mencionadas a seguir de acordo com o propósito para os quais foram
adquiridos ou emitidos:
i.
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Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:
incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos designados
no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado.

Tenda Atacado Ltda.
Notas explicativas às demonstrações Financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

3. Políticas contábeis--Continuação
São classificados como mantidos para negociação se originados com o
propósito de venda ou recompra no curto prazo. Os juros, a correção
monetária, a variação cambial e as variações decorrentes da avaliação ao valor
justo são reconhecidos no resultado quando incorridos como receitas e
despesas financeiras.
• Empréstimos a receber e recebíveis: ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis, porém não cotados em mercado ativo.
Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo
método de taxa efetiva de juros. Os juros, atualização monetária, a variação
cambial e as perdas no valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos
no resultado como receitas ou despesas financeiras quando incorridos;
k) Instrumentos financeiros
• Passivos financeiros: os principais passivos financeiros reconhecidos pela
Sociedade são: contas a pagar a fornecedores, partes relacionadas e
empréstimos e financiamentos. São classificados entre as categorias a seguir
de acordo com a natureza dos instrumentos financeiros contratados ou
emitidos.
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i.

Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:
incluem passivos financeiros usualmente negociados antes do vencimento
e passivos designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado. Os juros, a atualização monetária, a variação cambial e as
variações decorrentes da avaliação ao valo justo, quando aplicáveis, são
reconhecidos no resultado como receitas ou despesas financeiras quando
incorridos.

ii.

Passivos financeiros não mensurados ao valor justo: passivos financeiros
não derivativos que não são usualmente negociados antes do vencimento
que, após reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado
pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e a
variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado como
receitas ou despesas financeiras quando incorridos.
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Notas explicativas às demonstrações Financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

3.

Políticas contábeis--Continuação
k)

Arrendamento mercantil--Continuação
Os contratos de arrendamento mercantil financeiro são reconhecidos no ativo
imobilizado e no passivo de obrigações com arrendamento mercantil, pelo menor
entre o valor presente das parcelas mínimas obrigatórias do contrato ou valor
justo do ativo. Os juros implícitos no passivo reconhecido de obrigações com
arrendamento mercantil são apropriados ao resultado de acordo com a duração
do contrato pelo método da taxa efetiva de juros.
Os bens capitalizados são depreciados pelo menor entre o prazo do contrato e a
vida útil do bem.
Os contratos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como
despesa numa base sistemática que represente o período em que o benefício
sobre o ativo arrendado é obtido, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos
nessa base.

l)

Demais ativos e passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos-futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Sociedade possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.

m) Tributação
As receitas de vendas estão sujeitas à tributação pelo Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (“ICMS”), Programa de Integração Social (“PIS”) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) às
alíquotas vigentes em cada região e são apresentados como deduções de
vendas na demonstração do resultado.
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3. Políticas contábeis--Continuação
Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS e da COFINS são
apresentados dedutivamente do custo dos produtos vendidos na demonstração
do resultado. Os débitos decorrentes das receitas financeiras e os créditos
decorrentes das despesas financeiras estão apresentados dedutivamente nessas
próprias linhas na demonstração do resultado.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no
ativo circulante ou não circulante, de acordo com a expectativa de sua realização.

n)

Imposto de renda e contribuição social - corrente e diferidos
A tributação sobre o lucro compreende o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(“IRPJ”) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (“CSLL”) que são calculados
com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado), às alíquotas aplicáveis
segundo a legislação vigente - 15%, acrescida de 10% sobre o que exceder
R$240 anuais para o IRPJ e 9% para a CSLL, e reconhecido no resultado pelo
regime de competência.
Os passivos correntes provisionados são calculados com base na legislação em
vigor nas datas de encerramento dos exercícios, ajustados pelas compensações
dos prejuízos fiscais e da base negativa da contribuição social, obedecendo ao
limite estipulado em legislação específica.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre
prejuízos fiscais, base negativa da contribuição social e diferenças temporárias
na extensão em que sua realização seja provável.
Os prejuízos fiscais e a base negativa da contribuição social não possuem prazo
de prescrição, porém a sua compensação é limitada a 30% do montante do lucro
tributável apurado em exercícios futuros.
Para a constituição do imposto de renda e da contribuição social diferidos foi
utilizada a taxa nominal de 34%, sendo 25% para imposto de renda e 9% para
contribuição social.
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3. Políticas contábeis--Continuação
o)

Provisão para demandas judiciais
As provisões para demandas judiciais são reconhecidas quando a Sociedade tem
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos
passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado de
desembolso de caixa futuro, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião
das assessorias legais da Sociedade. Os fundamentos e a natureza das
provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na Nota
Explicativa nº 12.

p)

Novas normas, alterações e interpretações de normas.
A Sociedade adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações
emitidas pelo CFC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2016,
aplicáveis a mesma.
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de
emissão das demonstrações financeiras da Sociedade são abaixo apresentadas.
A Sociedade pretende adotar essas normas, se aplicável, quando entrarem em
vigência.
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de
emissão das demonstrações financeiras do Tenda Atacado, que podem, na
opinião da Administração, trazer impacto significativo nas demonstrações
financeiras da Sociedade, estão abaixo apresentadas. A Sociedade pretende
adotar essas normas, se aplicável, quando entrarem em vigência.
IFRS
9
Instrumentos Financeiros Tem o objetivo, em última instância, de substituir a IAS 39.
(Vigência a partir de 01/01/2018)
As principais mudanças previstas são: (i) todos os ativos
financeiros devem ser, inicialmente, reconhecidos pelo
seu valor justo; (ii) a norma divide todos os ativos
financeiros em: custo amortizado e valor justo e (iv) o
conceito de derivativos embutidos foi extinto.
IFRS 15 Receitas de Contratos com O principal objetivo é fornecer princípios claros para o
Clientes
(Vigência
a
partir
de reconhecimento de receita e simplificar o processo de
01/01/2018)
elaboração das demonstrações financeiras. A Sociedade
já efetua estudos para mensurar os possíveis impactos da
norma.
IFRS 16 - Arrendamento mercantil Unificação do tratamento contábil dos arrendamentos
(Vigência a partir de 01/01/2019)
operacionais e financeiros para o modelo similar ao
arrendamento financeiro com impacto no ativo
imobilizado e passivo financeiro. A Sociedade acredita
que a implementação dessa nova norma terá impactos
substanciais nas suas demonstrações financeiras.
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3. Políticas contábeis—Continuação
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que
possam, na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no
patrimônio líquido divulgado pela Sociedade.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Descrição
Caixas e bancos
Numerários em trânsito
Aplicações financeiras
Total

2016

2015

4.070
12.462
59.771
76.303

7.118
9.393
22.051
38.562

As aplicações financeiras de liquidez imediata são remuneradas com base em 100%
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) (100% do CDI em 2015), podendo ser
resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da sua remuneração pactuada.

5. Contas a receber
Descrição

2016

2015

Administradoras de cartões

17.200

13.201

Contas a receber de partes relacionadas (nota 19)
Clientes
(-) Provisão para devedores duvidosos
Total

24.054
11.798
(475)
52.577

32.915
16.576
(322)
62.370

Contas a receber líquidas por vencimento
2016
A vencer
Vencidos:
Até 30 dias (a)
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
Há mais de 120 dias (a)
Total

2015

17.707

51.778

26.382
2.648
70
152
6.093
53.052

3.759
3.787
142
53
3.173
62.692

(a) Os saldos vencidos até 30 dias e vencidos há mais de 120 dias referem-se substancialmente as
operações com partes relacionadas, para os quais não foi constituída provisão para devedores
duvidosos.
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5. Contas a receber—Continuação
Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
2016
Em 1º de janeiro
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro

(322)
(281)
128
(475)

2015
(221)
(127)
26
(322)

6. Estoques
Descrição
Centro de distribuição
Lojas
Combustíveis
Total

2016

2015

49.458
211.548
538
261.544

29.388
175.661
563
205.612

Os estoques estão apresentados líquidos das perdas e quebras, a Administração
reconhece as perdas diretamente no resultado, os montantes baixados a título de
perdas e quebras, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram
R$10.046 e R$ 17.428 (R$15.296 e R$ 16.219 em 31 de dezembro de 2015),
respectivamente.

7. Impostos diferidos
Descrição
Provisões diversas
Prejuízos fiscais e base negativa
Total

2016
341
757
1.098

2015
384
757
1.141

Em função do histórico recente de lucros tributáveis e da projeção de lucratividade
futura para realização desses ativos, a Sociedade mantém registrado o crédito fiscal
referente a diferenças temporárias e prejuízos fiscais de exercícios anteriores. Neste
exercício a Sociedade realizou o montante de R$ 44 referente à saldos d diferenças
temporárias (R$254 em 31 de dezembro de 2015).
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7. Impostos diferidos--Continuação
Os valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) diferidos são provenientes de prejuízos fiscais e diferenças
temporárias.
A utilização de prejuízos fiscais está limitada a 30% do lucro tributável, sendo que
prejuízos fiscais acumulados não expiram. A Administração estima a realização dos
impostos diferidos no prazo não superior a cinco anos.

8. Imobilizado
%
Descrição

Taxa anual

Instalações
Benfeitorias
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Veículos
Maquinas e equipamentos
Outros bens
Imobilizado em andamento
Adiantamento de fornecedores
Subtotal

10%
10%
10%
20%
20%
10%
10%
-

( - ) Depreciação acumulada
Imobilizado líquido

2016

2015

49.379
148.525
22.787
11.298
6.733
24.087
693
1.385
1.380
266.267

41.770
137.533
21.356
9.770
5.806
23.417
246
6.539
1.375
247.812

(145.170)

(123.088)

121.097

124.724

Movimentação do imobilizado
Instalações
Benfeitorias
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Veículos
Máquinas e equipamentos
Outros bens
Imobilizado em andamento
Adiantamento de fornecedores
Total
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2015
41.770
137.533
21.356
9.770
5.806
23.417
246
6.539
1.375
247.812

Adições
7.689
1.483
1.616
927
692
447
1.384
4.492
18.730

Baixas
(93)
(34)
(14)
(122)
(11)
(1)
(275)

Transf.
13
11.026
(38)
34
(11)
1
(6.538)
(4.487)
-

Custo 2016
49.379
148.525
22.787
11.298
6.733
24.087
693
1.385
1.380
266.267
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8. Imobilizado--Continuação
Instalações
Benfeitorias
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Veículos
Máquinas e equipamentos
Outros bens
Total

2015
(12.250)
(73.190)
(11.932)
(6.476)
(4.355)
(14.666)
(219)
(123.088)

Adições
(4.347)
(12.757)
(1.675)
(980)
(545)
(1.854)
(69)
(22.229)

Baixas
10
8
121
7
146

Depreciação
2016
(16.588)
(85.947)
(13.599)
(7.335)
(4.900)
(16.513)
(288)
(145.170)

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Sociedade não possui bens penhorados ou
bloqueados judicialmente. Da mesma forma, não possui bens com arrendamento
mercantil financeiro.
Não ocorreram mudanças na vida útil dos bens durante o exercício corrente.

9. Empréstimos e financiamentos
Tipo
Capital de giro
Financiamentos – FINAME
Financiamentos – FINEM
Outros financiamentos
Total
Circulante
Não circulante

Taxa média de juros

2016

2015

CDI + 1,2%
4,50% a.a
3,95% a.a + TJLP
-

100.639
24.015
14.982
1.027
140.663

114.242
21.997
24.851
1.027
162.117

96.473
44.190

82.186
79.931

Para os contratos de Finame e Finem, as garantias são os próprios bens financiados,
para os demais contratos as garantias são avais dos quotistas da Sociedade.
O empréstimo de capital de giro realizado junto ao IDB (Inter-American Development
Bank) que soma R$5.487 em 31 de dezembro de 2016 (R$9.491 em 31 de dezembro
de 2015) está sujeito a cláusulas restritivas, de acordo com as práticas de mercado,
que estabelecem, além de determinadas obrigações usuais, que:
a) A dívida financeira em relação ao índice EBITDA, não exceda 3,00;
b) O índice de liquidez seja menor que 1,00;
c) O índice de cobertura da dívida seja menor que 1,50.
O empréstimo de capital de giro realizado junto ao Banco Safra S.A. que soma
R$43.397 em 31 de dezembro de 2016 está sujeito a cláusulas restritivas, de acordo
com as práticas de mercado, que estabelecem, além de determinadas obrigações
usuais, que:
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9. Empréstimos e financiamentos--Continuação
d) A dívida financeira em relação ao índice EBITDA, não exceda 4,00;
O empréstimo de capital de giro realizado junto ao Banco do Brasil S.A. que soma R$
15.156 em 31 de dezembro de 2016 está sujeito a cláusulas restritivas, de acordo
com as práticas de mercado, que estabelecem, além de determinadas obrigações
usuais, que:
e) A dívida financeira em relação ao índice EBITDA, não exceda 2,75;
A Sociedade está adimplente com os covenants.
Cronograma de vencimentos dos empréstimos e financiamentos reconhecidos no
passivo não circulante:
Ano
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Total

2016
9.562
3.660
3.572
21.127
2.293
1.814
1.109
1.053
44.190

10. Fornecedores
Descrição
Nacionais
Internacionais
Partes relacionadas (nota 19)
Serviços e consumo
Representantes comerciais
Total

2016

2015

224.139
295
43.500
10.304
56
278.294

185.103
3.149
7.105
47
195.404

A Sociedade mantém operações financeiras relacionadas à antecipação de
recebíveis dos seus fornecedores. A referida operação não altera os prazos, preços e
condições anteriormente estabelecidos entre os fornecedores e a Sociedade,
portanto, a Administração a classifica na rubrica de Fornecedores.
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11. Obrigações trabalhistas e tributárias
11.1. Obrigações tributárias
Descrição
COFINS
PIS
CSLL
ICMS
IRRF
Outros impostos
Total

2016

2015

1.687
347
495
4.127
23
214
6.893

768
158
170
3.165
19
107
4.387

2016

2015

4.241
1.009
3.139
880
14.059
23.328

3.743
1.047
2.919
695
11.465
19.869

11.2. Obrigações trabalhistas
Descrição
Salários
FGTS
INSS
Outros encargos
Provisão para férias e encargos
Total

11.3. Impostos de renda e contribuição social
Os saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de contribuição social
sobre o lucro da Tenda Atacado no montante de R$2.226 (R$2.226 em 31 de
dezembro 2015) não têm prescrição e são compensáveis nos termos da Lei
nº 9.065/95, a qual restringiu a compensação destes créditos fiscais à razão de
30% dos lucros tributáveis apurados em cada período-base de pagamento dos
tributos.
a)

Reconciliação da despesa do imposto de renda e da contribuição social
A composição da despesa com imposto de renda e contribuição social no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 é a seguinte:
Correntes
Imposto de renda
Contribuição social
Diferidos
Imposto de renda
Contribuição social
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2016

2015

(1.550)
(581)
(2.131)

(438)
(170)
(608)

(33)
(11)
(44)
(2.175)

(190)
(64)
(254)
(862)
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11. Obrigações trabalhistas e tributárias—Continuação
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado
apresentam a seguinte reconciliação em seus valores às alíquotas nominais:
2016
6.594
34%

2015
2.469
34%

(2.242)

(839)

(25)
(63)
(622)
551
187
(2.214)

(5)
(34)
(201)
205
(874)

Benefícios fiscais
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Imposto de renda e contribuição social efetivos

39
(2.175)

12
(862)

Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

(2.131)
(44)

(608)
(254)

33%

35%

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal
(Despesa) de imposto de renda e contribuição social às
alíquotas nominais
Efeito das adições e exclusões:
Multas indedutíveis
Donativos e contribuições
Brindes
Aluguéis
Outros

Alíquota efetiva

12. Provisão para demandas judiciais
Durante o curso normal de seus negócios, o Tenda Atacado fica exposto a certas
contingências e riscos, relacionados com causas tributárias, trabalhistas e cíveis em
discussão:
Descrição
Trabalhistas (a)
Cíveis (b)
Total
(-) Depósitos judiciais (c)
Risco líquido

2016

2015

2.746
1.350
4.096
(1.511)
2.585

3.317
1.350
4.667
(595)
4.072

(a) A Sociedade é parte em processos trabalhistas, principalmente relativos a demissões no curso normal de seus
negócios. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o saldo da provisão é constituído por processos considerados
com probabilidade de perda provável na avaliação de seus assessores legais, bem como com base no histórico
de valores pagos em processos similares. Individualmente, não existem processos trabalhistas individuais com
valores relevantes em que o Tenda Atacado Ltda. é parte.
(b) A Sociedade responde a processos de natureza cível (indenizações, cobranças, entre outras) que se encontram
em diferentes fases processuais e em diversos fóruns judiciais. A Administração da Sociedade constitui provisões
em montantes considerados suficientes para cobrir decisões judiciais desfavoráveis quando seus assessores
legais internos e externos entendem que as perdas sejam prováveis. Individualmente, não existem processos com
valores relevantes em que o Tenda Atacado Ltda. é parte.
(c) O referido valor refere-se a depósitos judicias trabalhistas que são efetuados para garantia dos processos em
curso.
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12. Provisão para demandas judiciais --Continuação
Movimentação da Provisão
Saldo em 2015
Baixa de processo por pagamento
Saldo em 2016

4.667
(571)
4.096

A Sociedade também é parte em contingências administrativas e judiciais de natureza
tributária, cível e trabalhista no montante de R$20.831 (R$23.374 em 2015), cuja
probabilidade de perdas é possível, na avaliação de seus assessores legais. Com
base na análise individual dos processos judiciais correspondentes e, suportada por
opinião de seus assessores legais, a Administração entende que esses processos,
cujos prognósticos de perda são avaliados como possíveis, não necessitam de
provisão.
As contingências classificadas como possíveis referem-se, basicamente, autuações
da Receita Federal requerendo multas sobre imposto de renda no montante
R$11.352 (R$12.490 em 2015) e atuações de ICMS no montante de R$3.380
(R$2.869 em 2015).

13. Patrimônio líquido
13.1. Capital social
O capital social totalmente integralizado em 31 de dezembro de 2016 é de
R$41.200, representado por 41.200.000 quotas no valor de R$1 cada.
13.2. Distribuição de lucros
Durante o exercício corrente o Tenda Atacado não distribuiu lucros.

14. Receita líquida
Descrição
Mercado interno
Mercado externo
Comercial exportadora
Outras vendas
Devoluções e abatimentos
Impostos incidentes
Receita líquida
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2016

2015

2.542.504
3.483
4.075
3.756
(6.529)
(175.595)
2.371.694

2.202.488
5.832
2.585
6.125
(5.618)
(142.144)
2.069.268
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15. Despesas por natureza
2016

2015

(2.028.153)
(154.932)
(13.824)
(30.303)
(121.343)
2.348.555

Custo com estoques
Despesas com pessoal
Serviços de terceiros
Material de consumo
Outras despesas

2016
(2.028.153)
(27.250)
(293.152)
(2.348.555)

Custo das mercadorias vendidas
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas

16. Despesas financeiras
Descrição
Despesas de captação
Juros sobre empréstimos
Impostos sobre receitas financeiras
Despesas de variação cambial
Outras despesas financeiras
Total

2016

2015

(3.317)
(17.464)
(620)
(1.700)
(1.232)
(24.333)

(4.113)
(16.863)
(334)
(938)
(750)
(22.998)

2016

2015

17. Receitas financeiras
Descrição
Receitas de aplicações financeiras
Receitas de variação cambial
Outras receitas financeiras
Total
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4.916
920
1.805
7.641

4.666
5.329
559
10.554

(1.768.906)
(137.250)
(12.536)
(24.944)
(110.925)
(2.054.561)

2015
(1.768.906)
(23.900)
(261.755)
(2.054.561)
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18. Instrumentos financeiros
a)

Análise dos instrumentos financeiros e mensuração do valor justo
A Sociedade efetua avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação
aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de
avaliação apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e a
seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e
estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como
consequência, as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os
montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes
hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante nos
valores de realização estimados.
Os principais instrumentos financeiros e seus valores registrados nas
demonstrações financeiras, por categoria, estão demonstrados a seguir. O valor
de custo atualizado destes investimentos equivale ao seu valor justo:
Valor contábil
2016
2015
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Saldo líquido

76.303
52.577
(278.294)
(140.663)
(290.077)

38.562
62.370
(195.404)
(162.117)
(256.589)

Os valores de ativos e passivos financeiros se aproximam do valor de mercado
em função da sua natureza de curto prazo. A Sociedade está exposta a riscos de
mercado decorrentes de suas operações e utiliza instrumentos financeiros
derivativos, tais como swap de juros para proteger-se dos riscos de taxas de
câmbio, respectivamente. A sociedade adota procedimentos de controle de
riscos, conforme descrito a seguir:
Gestão de riscos
O Tenda Atacado participa de operações envolvendo instrumentos financeiros,
todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas
necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros,
principalmente de crédito e aplicações de recursos, riscos de mercado (câmbio e
juros) e risco de liquidez, ao qual a Sociedade entende que está exposta, de
acordo com sua natureza dos negócios e estrutura operacional.
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18. Instrumentos financeiros – Continuação
A Administração desses riscos é efetuada por meio de definição de estratégias
elaboradas e aprovadas pela Administração do Tenda Atacado, atreladas ao
estabelecimento de sistemas de controle e determinação de limite de posições.
Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com
finalidade especulativa.
Adicionalmente, o Tenda Atacado procede com a avaliação tempestiva da
posição consolidada acompanhando os resultados financeiros obtidos, avaliando
as projeções futuras, como forma de garantir o cumprimento do plano de
negócios definido e monitoramento dos riscos aos quais está exposta.
As descrições dos riscos da Sociedade são descritos a seguir:
Riscos de mercado
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os
preços de mercado são afetados por dois tipos de risco: risco de taxa de juros e
risco de variação cambial. Instrumentos financeiros afetados pelo risco de
mercado incluem aplicações financeiras, contas a receber de clientes, contas a
pagar e empréstimos a pagar.
Risco de crédito
O principal risco decorre de eventual dificuldade de liquidação das contas a
receber proveniente de vendas com cartão de crédito, representando
aproximadamente 1,51% das vendas no exercício de 2016 (1,9% em 31 de
dezembro 2015).
A Sociedade exerce uma postura ativa sobre o gerenciamento dos diversos
riscos a que está sujeita, através de um conjunto de iniciativas, procedimentos e
políticas operacionais abrangentes que permitem mitigar os riscos inerentes ao
exercício das suas atividades.
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19. Partes relacionadas
As transações com partes relacionadas referem-se a valores decorrentes de serviços
prestados às Empresas coligadas, saldos e transações provenientes de venda e
compra de mercadorias para abastecimento de lojas, repassadas pelo valor dos
custos efetivamente incorridos, pagamento de aluguel pela utilização das lojas e
operação de securitização de títulos.
2016
Ativo
Circulante
Aplicações
Tenda Securitizadora S.A.
Contas a receber
Voxcred Adm. cartões, serviços e processamento S/A
Select Logística Integrada Ltda.
Técnica Adm e Participações Ltda.
Técnica CRP Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

Outros Créditos
Adiantamento Técnica Administração e Participações Ltda.
Adiantamento Técnica CRP Empreend Imob SPE Ltda.
Total Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Apoio Trade Ltda.
Técnica Administração e Participações Ltda.
Select Logística Integrada Ltda.
Voxcred Adm. Cartões, serviços e Processamento S/A.
Tenda Securitizadora S.A.
Técnica CRP Empreendimento Imob. SPE Ltda
Outros
PSN participações Ltda.
Total passive

2015

35.245
35.245

-

19.984
1
1.006
3.063
24.054

29.851
1
3.063
32.915

59.299

748
38
786
33.701

100
853
4.220
37.982
345
43.500

100
972
1.738
26
313
3.149

3.000
46.500

3.149

Resultado
Receita na venda de mercadorias
Select Logística Integrada Ltda.
Impostos e Devoluções s/ venda de mercadorias
Select Logística Integrada Ltda.
Receitas Financeiras
Voxcred Adm. cartões, serviços e processamento S/A
Select Logística Integrada Ltda.
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3

(1)

(1)

1.162
(2)

(2)
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19. Partes relacionadas--Continuação
Despesa operacional
Select Logística Integrada Ltda. - Fretes
Técnica Administração e Participações Ltda.- Aluguéis
Técnica CRP Empreendimento Imob. SPE Ltda - Aluguéis
Voxcred Adm. cartões, serviços e processamento S/A – Tarifa Cartão
Total do resultado

(16.431)
(12.382)
(3.772)
(203)
(31.626)

(16.407)
(11.943)
(2.798)
(1.337)
(32.485)

Os principais saldos de passivos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, bem como
as transações que afetaram o resultado do exercício, relativos a transações com
empresas relacionadas, foram realizados em condições específicas acordadas entre
as partes para os respectivos tipos de transações.
Remuneração dos administradores
As despesas com remuneração dos administradores da Sociedade são resumidas
como segue:
Pró-labore

2016
60

2015
60

20. Seguros
A Sociedade mantém seguros considerados suficientes pela Administração para
cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As coberturas de
seguros encontram-se demonstradas a seguir:
Descrição
Incêndio, queda de raio, explosão
Pagamento de aluguel
Lucro bruto (decorrente básico)
Vendaval, fumaça
Tumultos, greves e lock out
Danos elétricos
Outros

R$ - Cobertura
36.600
1.200
5.000
3.000
5.000
275
2.250

Descrição
Lojas e CD
Postos de combustível
Exportação
Importação

R$ - Cobertura
647.600
2.520
870
1.740

A suficiência das coberturas contratadas, dada a sua natureza, não faz parte do
escopo de auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram
avaliadas pelos nossos auditores independentes.
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21.

Operações de arrendamento mercantil - Compromissos
a) Arrendamento mercantil operacional
(1) Compromissos e obrigações
2016

2015

(32.431)
(179.062)
(211.493)

(51.357)
(113.907)
(165.264)

Passivo Bruto de Arrendamento
mercantil operacional
De 1 a 5 anos
Acima de 5 anos

Cláusulas com opção de renovação ou reajuste
Os prazos dos contratos de arrendamento para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2016 variam entre cinco e vinte e cinco anos, e os contratos podem
ser renovados de acordo com a Lei 8.245/91(“Lei do Inquilinato”). Os contratos
possuem cláusulas de reajuste periódico, de acordo com os índices de inflação
negociados entre as partes.
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