SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as
demonstrações financeiras do SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A., relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhada das respectivas notas explicativas e do
relatório dos auditores independentes sobre estas demonstrações.

Betim, MG, 11 de abril de 2018.
DIRETORIA

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
VALORES EM REAIS

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes e outras
Estoques
Tributos a recuperar
Outros ativos
NÃO CIRCULANTE
Investimentos temporários
Depósitos judiciais
Tributos a recuperar
Outros ativos
Imobilizado
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Contas a pagar a fornecedores e outras
Obrigações trabalhistas e sociais
Empréstimos e financiamentos
Dividendos a pagar
Obrigações tributárias

Notas

04
05
06
07
08

07
08
09

10
11
12
13
14

Exercícios
2017
66.687.061
14.856.485
25.071.186
26.326.987
384.117
48.286

2016
63.641.793
8.768.864
25.573.478
28.621.199
633.292
44.960

25.644.610
104.880
29.673
310.230
210.000
24.989.827
92.331.671

27.280.277
100.000
2.795
898.282
26.279.201
90.922.070

2017
47.983.332
31.172.468
8.772.427
2.191.377
3.896.222
1.950.838

2016
49.150.602
29.168.613
8.764.025
2.792.386
6.608.620
1.816.959
5.820.400
4.979.847
840.554
54.971.003

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Provisões para contingências
TOTAL DO PASSIVO

12
15

3.463.790
3.250.480
213.310
51.447.122

PATRIMONIO LIQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16
17

40.884.549
21.700.001
19.184.548
92.331.671

35.951.068
21.700.001
14.251.067
90.922.070

2,03
-

1,78
-

Valor patrimonial por ação

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
VALORES EM REAIS

ITENS DE RESULTADOS
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS
CUSTO DAS VENDAS
LUCRO BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras despesas operacionais
Outras receitas operacionais
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS
RESULTADO FINANCEIRO
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
LUCRO (PREJUIZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Lucro por ação

Notas
18
19

19
20

21
22

Exercícios
2017
440.525.568
(311.798.632)
128.726.936
(122.048.943)
(115.140.429)
(6.965.786)
(282.819)
340.090
6.677.993
102.165
6.780.158
(1.841.986)
4.938.172
0,25

2016
451.106.943
(321.569.156)
129.537.787
(120.146.052)
(112.601.410)
(7.451.666)
(203.709)
110.732
9.391.735
54.801
9.446.536
(2.797.739)
6.648.797
0,33

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
VALORES EM REAIS

ITENS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

Exercícios
2017
4.938.172
4.938.172

2016
6.648.797
6.648.797

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
VALORES EM REAIS

Capital Social
Em 31 de dezembro de 2015
Aumento de capital em bens
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos distribuídos
Trans. de capital com sócios
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
Aumento de Capital com reservas
Reserva legal
Mutações internas do PL
Em 31 de dezembro de 2016
Dividendos mínimos obrigatórios
Trans. de capital com sócios
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
Reserva legal
Mutações internas do PL
Em 31 de dezembro de 2017

17.000.000
1
1
4.700.000
4.700.000
21.700.001
21.700.001

Reservas de lucros
Total
Reservas de capital
Legal
Lucros retidos
4.700.000
652.826
12.436.440 34.789.267
1
(1.579.089) (1.579.089)
(3.907.907) (3.907.907)
(5.486.996) (5.486.996)
6.648.797
6.648.797
6.648.797
6.648.797
6.648.797
6.648.797
(4.700.000)
332.440
(332.440)
(4.700.000)
332.440
(332.440)
985.266
13.265.801 35.951.068
(4.691)
(4.691)
(4.691)
(4.691)
4.938.172
4.938.172
4.938.172
4.938.172
4.938.172
4.938.172
246.909
(246.909)
246.909
(246.909)
1.232.175
17.952.373 40.884.549

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
VALORES EM REAIS

ITENS
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização(+)
Custos de financiamento(+)
Renda de investimento reconhecida no resultado(-)
Variação nos ativos e passivos operacionais
(Acréscimo) decréscimo nas contas a receber de clientes e outras
(Acréscimo) decréscimo nos estoques
(Acréscimo) decréscimo nos tributos a recuperar
(Acréscimo) decréscimo nos depósitos judiciais
(Acréscimo) decréscimo em outros ativos
Acréscimo (decréscimo) nas contas a pagar a fornecedores e outras
Acréscimo (decréscimo) nas obrigações trabalhistas e sociais
Acréscimo (decréscimo) nos tributos correntes a pagar
Acréscimo (decréscimo) nas provisões
Caixa proveniente das operações(=)
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
2. DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(Acréscimo) decréscimo nos investimentos temporários (+ou-)
Renda de investimento recebido reconhecida no resultado (+)
Aquisição/alienação de imobilizado (-)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos
3. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
Acréscimo (decréscimo) nos empréstimos e financiamentos
Acréscimo (decréscimo) nas obrigações com pessoas ligadas
Acréscimo (decréscimo) nos adiantamentos p/futuro aumento de capital
Custos de financiamento (-)
Lucros distribuidos no período (-)
Integralização de capital (+)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos
4. VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Exercícios
2017
2016
6.780.158

9.446.536

4.080.151
496.474
(598.640)

3.693.852
718.853
(773.654)

502.292
2.294.211
837.227
(26.879)
(213.326)
2.003.855
8.402
133.879
(627.243)
15.670.562
(1.841.986)
13.828.576

(2.596.479)
(1.700.873)
251.290
(2.795)
(6.963)
1.826.301
847.148
(155.420)
45.000
11.592.797
(2.797.739)
8.795.058

(4.880)
598.640
(2.790.776)
(2.197.017)

96.660
773.654
(4.391.082)
(3.520.768)

(2.330.376)
(2.712.398)
(496.474)
(4.691)
(5.543.939)
6.087.621

(1.897.834)
4.429.996
(4.700.000)
(718.853)
(5.486.996)
4.700.001
(3.673.686)
1.600.604

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
Saldo inicial das disponibilidades
Saldo final das disponibilidades

8.768.864
14.856.485
6.087.621

7.168.260
8.768.864
1.600.604

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
VALORES EM REAIS

Exercícios

ITENS

2017

2016

APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1-RECEITAS
469.379.539
1.1-Venda de mercadorias, produtos e serviços
469.039.449
1.2-Outras receitas
340.090
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(322.832.921)
2.1-Custo das mercadorias, produtos e serviços vendidos
(291.289.540)
2.2-Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(31.543.381)
3-VALOR ADICIONADO BRUTO
146.546.619
4-DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
(4.080.151)
5-VALOR ADICIONADO LIQUIDO, DA ENTIDADE
142.466.468
6-VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA
598.640
6.1-Receitas financeiras
598.640
7-VALOR ADICIONADO TOTAL
143.065.108
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

479.480.260
479.369.527
110.732
(334.629.659)
(303.173.472)
(31.456.187)
144.850.601
(3.693.852)
141.156.749
773.654
773.654
141.930.403

8-PESSOAL
8.1-Remuneração direta
8.2-Benefícios
8.3-FGTS
9-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
9.1-Federais
9.2-Estaduais
9.3-Municipais
10-REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS
10.1-Juros
10.2-Aluguéis
10.3-Outras
11-REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS
11.1-Dividendos propostos
11.2-Lucros retidos/prejuizo do exercício
12-TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO

(59.807.168)
(42.200.029)
(13.651.482)
(3.955.657)
(62.889.104)
(45.807.654)
(16.533.552)
(547.898)
(12.585.334)
(718.853)
(11.662.773)
(203.709)
(6.648.797)
(1.579.089)
(5.069.708)
(141.930.403)

(60.754.874)
(43.003.194)
(13.640.610)
(4.111.070)
(64.826.886)
(45.014.608)
(19.152.611)
(659.668)
(12.545.175)
(496.474)
(11.765.882)
(282.819)
(4.938.172)
(4.938.172)
(143.065.108)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
CNPJ 71.385.637/0001-91 - NIRE 31300107035
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

01. INFORMAÇÕES GERAIS
O SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A. (“Super Luna” ou “Companhia”), com sede a Rua Amim Fares
Debian, 301, Centro, na cidade de Betim/MG, é uma sociedade anônima de capital fechado, tendo
como controladora e sócia única a empresa LUNA PARTICIPAÇÕES S.A., essa inscrita sob CNPJ n°
14.886.786-0001-09. Dedica-se ao comércio varejista de artigos de supermercados, inclusive
papelaria, materiais escolares, artigos de vestuário e calçados, materiais de higiene e limpeza,
produtos de perfumaria, açougue e de panificação, bebidas, brinquedos em geral, pneus para
automóveis, ferramentas em geral, aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, móveis para o lar e
escritórios, produtos in natura tais como frutas, verduras, legumes e carnes e demais produtos
correlatos ao ramo de armazém, a atividade de restaurante e outros estabelecimentos de serviços de
alimentação e bebida, bem como a comercialização e a fabricação industrial de produtos de padaria e
confeitaria, com predominância de produção própria e a importação e exportação dos bens
comercializados pela companhia.

02. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas, simultaneamente, de
acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board – IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as
normas previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologados pelos órgãos
reguladores.
A administração da Companhia autorizou a conclusão e emissão das demonstrações contábeis em 11
de abril de 2018.
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação
da Companhia.
Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”) Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a
riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada
conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações
financeiras individuais e como informação suplementar, pois não é uma demonstração prevista e nem
obrigatória conforme as IFRSs.

03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Base de valor
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor,
exceto se indicado de outra forma.

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
CNPJ 71.385.637/0001-91 - NIRE 31300107035
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Estimativas contábeis
Na preparação das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ativos e passivos e outras transações. As demonstrações contábeis incluem, assim, estimativas
referentes à seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos
contingentes, determinações de provisões para perdas prováveis e outras similares. Os resultados reais
podem apresentar variações em relação às estimativas.
Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado conforme o regime de competência dos exercícios, e incluem os
rendimentos, encargos e variações monetárias, atualizados de acordo com índices e taxas
oficiais/contratuais incidentes sobre os ativos e passivos e nos casos aplicáveis, os efeitos de ajustes ao
valor justo, valor realizável líquido ou valor recuperável.
Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes
Os ativos (com exceção do imposto de renda e da contribuição social quando diferidos) com previsão
de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir das datas dos
balanços, são classificados como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e da
contribuição social quando diferidos) com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir das
datas dos balanços são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos (inclusive
tributos diferidos) são classificados como “não circulantes”. Todos os tributos diferidos ativos e passivos
são classificados como ativos ou passivos não circulantes.
Contas a receber de clientes e outras
Os valores a receber são registrados inicialmente ao valor justo, geralmente igual ao custo histórico,
considerando o ajuste a valor presente quando aplicável, e subsequentemente mensurados pelo custo
amortizado, segundo o método da taxa efetiva de juros, deduzidos de estimativas de perdas para cobrir
eventuais prejuízos na sua realização, quando aplicável.
Estoques
São avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustados ao valor realizável líquido quando este for
menor, incluindo os custos de armazenamento e manuseio, na medida em que tais custos são
necessários para trazer os estoques na sua condição de venda nas lojas, deduzidos de bonificações
recebidas de fornecedores.
Imobilizado
Os itens dos ativos imobilizados estão demonstrados ao valor de custo, considerando o ajuste a valor
presente quando aplicável, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor recuperável
acumulada.
Contas a pagar a fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos
de fornecedores no curso normal dos negócios.

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
CNPJ 71.385.637/0001-91 - NIRE 31300107035
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo custo histórico, considerando o ajuste ao valor presente
quando aplicável e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de
taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
Outros passivos financeiros
Além das contas a pagar a fornecedores, os demais passivos financeiros são classificados de acordo com
a finalidade para qual foram contraídos:
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, geralmente igual ao
custo histórico, considerando o ajuste ao valor presente quando aplicável, líquido dos custos da
transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juros efetiva.
Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
Imposto de renda e contribuição social
As despesas com o Imposto de Renda e a Contribuição Social, quando é o caso, 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 ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no
patrimônio líquido ou no resultado abrangente. São registradas segundo o regime de competência, e
calculadas com base no lucro real trimestral.
Lucro por ação
Calculado sobre o número das ações em circulação no encerramento do exercício.
Receita
A receita é reconhecida quando a Companhia transfere para seus clientes todos os riscos e benefícios
significantes referente a propriedade do produto vendido e do serviço prestado. A receita está
apresentada líquida de qualquer imposto sobre venda e é reconhecida pelo valor justo recebido ou a
receber, na extensão da probabilidade dos benefícios econômicos fluírem para a Companhia o os custos
puderem ser mensurados razoavelmente.
Custo
O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas ou terceirizadas pela
Companhia, compreendendo os custos de armazenamento, manuseio e frete incorridos até a
disponibilização da mercadoria para venda. Os custos de transporte estão incluídos nos custos de
aquisição.
Despesas com vendas
As despesas com vendas compreendem todas as despesas das lojas, tais como salários, marketing e
outros serviços de terceiros, depreciação, materiais, despesas com administradoras de cartão de
crédito, etc.
Despesas administrativas e gerais
As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades
corporativas, incluindo compras e suprimentos, TI e atividades financeiras.

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
CNPJ 71.385.637/0001-91 - NIRE 31300107035
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Outras despesas/receitas operacionais líquidas
Correspondem aos efeitos de eventos ocorridos durante o exercício que não se enquadrem na definição
das demais rubricas da demonstração de resultados.
Resultado financeiro
As despesas financeiras incluem preponderantemente todas as despesas geradas pela dívida líquida,
enquanto as receitas os rendimentos gerados pelo caixa e equivalentes de caixa.

04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Itens
Caixa
Bancos
Aplicações de liquidez imediata
Total de caixa e equivalente de caixa

2017
5.158.007
489.148
9.209.330
14.856.485

2016
3.620.329
639.091
4.509.443
8.768.864

As aplicações financeiras referem-se as movimentações com o Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil
S.A. Os investimentos no Banco Bradesco S.A. referem-se a aplicações em certificados de depósitos
bancários/letras são remunerados a um percentual de 5% do CDI – Certificado de Depósito
Interbancário. Os investimentos no Banco do Brasil S.A. são em títulos de renda fixa que apresentam
liquidez e rentabilidade diária, com remuneração média em torno de 7,0473% em 2017. Ambos,
resgatáveis em prazos inferiores a 90 dias.
05. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS
Itens
Duplicatas a receber
Cartões de débito
Cartões de credito
Tickets/convênios a receber
Cheques
Vendas de imobilizados a receber
Comissões e outras
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total de contas a receber

2017
1.888.525
2.072.829
11.892.113
4.947.031
1.796.523
2.000
3.191.497
(719.332)
25.071.186

2016
729.468
1.605.715
12.185.698
7.859.478
1.683.041
83.752
1.781.937
(355.610)
25.573.478

2017
25.795.685
397.704
133.598
26.326.987

2016
28.582.553
35.016
3.630
28.621.199

06. ESTOQUE
Itens
Mercadorias para revenda
Mercadorias em trânsito – remessa entre filiais
Adiantamentos a fornecedores
Outros estoques
Total de estoque
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

07. TRIBUTOS A RECUPERAR
Ativo Circulante
ICMS a compensar
ICMS a recuperar ativo imobilizado
ISS a compensar
Total de tributos a recuperar circulantes

2017
42.876
340.785
456
384.117

2016
574.495
58.797
633.292

Ativo Não Circulante
ICMS a recuperar ativo imobilizado
Total de tributos a recuperar não circulantes

2017
310.230
310.230

2016
898.282
898.282

Ativo Circulante
Adiantamentos a funcionários
Seguros a apropriar
Outros valores adiantados
Total de outros ativos

2017
18.975
29.311
48.286

2016
19.080
24.630
1.250
44.960

Ativo Não Circulante
Alugueis antecipados a apropriar
Total de outros ativos

2017
210.000
210.000

2016

08. OUTROS ATIVOS

-

Foram reclassificados em 2017 o saldo de R$ 83.752,00 a receber das vendas de imobilizados
registrados em 2016 como outros ativos do ativo circulante (nota explicativa 08) para as contas a
receber de clientes e outras (nota explicativa 05) e o saldo de R$ 35.016,00 de adiantamentos a
fornecedores registradas em 2016 como outros ativos do ativo circulante (nota explicativa 08) para os
e estoques (nota explicativa 06), ambas as reclassificações devido a sua caracterização financeira,
conforme orientação do CPC 23 para a mudança nas estimativas contábeis e a retificação de erro, com
o objetivo de melhorar a transparência e permitir a sua comparabilidade das informações
apresentadas.
O valor de antecipação de aluguel registrado no ativo não circulante de R$ 210.000,00 fora acordado
formalmente entre as partes à título de reserva de locação correspondentes aos 6 últimos meses do
primeiro ano de locação do imóvel. A locação começará a ocorrer após a conclusão da construção do
imóvel que será locado, prevista em até dois anos a partir de 29/06/2017.

09. IMOBILIZADO
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Movimentação de custo histórico – 2017
Descrição
Instalações
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos frigoríficos
Computadores e Periféricos
Moveis e Utensílios
Veículos
Benfeitorias
Adiantamentos a fornecedores
Consórcios não contemplados
TOTAL

Saldo em
31/12/2016
1.503.108
5.358.199
12.573.098
4.245.570
6.717.806
465.107
12.280.224
85.357
81.354
43.309.823

Adições

Baixas

163.534
861.817
215.990
335.366
(18.914)
359.717
529.542
(221.729)
59.743
1.633.220 (1.139.977)
55.604
(95.659)
4.214.532 (1.476.279)

Saldo em
31/12/2017
1.666.642
6.220.015
12.789.088
4.562.022
4.340
7.081.863
772.920
12.339.967
578.600
(4.340)
36.959
46.048.076

Transferência

Movimentação da depreciação acumulada – 2017

Instalações
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos frigoríficos
Computadores e Periféricos
Moveis e Utensílios
Veículos
Benfeitorias em bens de terceiros

Saldo em
31/12/2016
(519.823)
(1.891.902)
(4.658.097)
(2.771.158)
(2.181.751)
(271.870)
(4.736.022)

(159.027)
(559.039)
(1.579.075)
(464.229)
(635.118)
(129.792)
(664.738)

10
18.658
144.715
-

0
4
1
5
(3)
-

TOTAL

(17.030.622)

(4.191.018)

163.383

9

Descrição

Adições

Baixas

Ajustes

Saldo em
31/12/2017
(678.850)
(2.450.927)
(6.237.170)
(3.216.723)
(2.816.872)
(256.947)
(5.400.760)
(21.058.249)

Movimentação de custo histórico – 2016
Descrição
Instalações
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos frigoríficos
Computadores e Periféricos
Moveis e Utensílios
Veículos
Benfeitorias
Construção civil
Adiantamentos a fornecedores
Consórcios não contemplados
TOTAL

Saldo em
31/12/2015
1.165.180
4.887.840
9.779.500
3.837.099
5.634.153
497.337
11.392.474
26.677
1.568.228
24.600
38.813.088

Adições

Baixas

336.812
470.359
4.319.716 (1.526.118)
429.100
(20.699)
1.231.903
(148.179)
76.359
(108.589)
33.947
828.241
5.095.555 (6.578.426)
56.754
12.878.746 (8.382.012)

Transferência
1.116
70
(70)
853.802
(854.918)
-

Saldo em
31/12/2016
1.503.108
5.358.199
12.573.098
4.245.570
6.717.806
465.107
12.280.224
(0)
85.357
81.354
43.309.823
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Movimentação da depreciação acumulada – 2016
Saldo em
31/12/2015

Descrição
Instalações

(398.582)

Adições

(1.431.509)

(460.660)

Equipamentos frigoríficos

(3.115.010)

(1.543.157)

Computadores e Periféricos

(2.361.136)

Moveis e Utensílios

-

-

(519.823)
40

(1.891.902)

70

(4.658.097)

(422.408)

12.345

48

(2.771.151)

(1.592.690)

(590.053)

695

297

(2.181.751)

(201.502)

(76.702)

6.334

(4.130.686)

(605.336)

(13.231.115)

(3.819.558)

227

Saldo em
31/12/2016

-

Veículos
Total

Ajustes

(121.241)

Maquinas e Equipamentos

Benfeitorias bens de terceiros

Baixas

-

-

19.602

(271.870)
(4.736.022)
456 (17.030.618)

Imobilizado líquido
Descrição dos bens
Instalações
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos frigoríficos
Computadores e Periféricos
Moveis e Utensílios
Veículos
Benfeitorias em bens de terceiros
Construção civil
Adiantamentos a fornecedores
Consórcios não contemplados
TOTAL

Saldo em
31/12/2015
766.597
3.456.331
6.664.490
1.475.963
4.041.463
295.835
7.261.787
26.677
1.568.228
24.600
25.581.971

Saldo em
31/12/2016
983.286
3.466.296
7.915.001
1.474.413
4.536.054
193.237
7.544.202
85.357
81.354
26.279.201

Saldo em
31/12/2017
987.793
3.769.088
6.551.918
1.345.299
4.264.991
515.973
6.939.207
578.600
36.959
24.989.827

A Companhia não identificou bens de seu ativo imobilizado que requeressem a constituição de
provisão para redução ao valor recuperável (impairment).
As vidas úteis médias consideradas para cálculo da depreciação são as demonstradas a seguir:
Bens
Instalações
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos frigoríficos
Benfeitorias bens terceiros

Vida útil dos ativos
imobilizados
10 anos
07 anos
04 anos
15 anos

Bens
Moveis e Utensílios
Veículos
Computadores e Periféricos

Vida útil dos ativos
imobilizados
10 anos
04 anos
05 anos

A Companhia aproveita crédito de PIS e COFINS sobre a depreciação de ativo imobilizado. A vida útil
dos bens com instalações, móveis e utensílios, computadores e periféricos são as mesmas do critério
fiscal.
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A companhia possui ativos imobilizados oferecidos em garantia de obrigações financeiras e de
operações de arrendamento mercantil, nas modalidades de FINAME e LEASING, quais sejam:
Finame
Descrição dos bens em garantia

Custo Corrigido

Depreciação

Valor Contábil

244.086

(124.501)

119.585

Máquinas e Equipamentos

1.173.261

(856.224)

317.037

Equipamentos Frigoríficos

7.297.640

(3.966.813)

3.330.827

191.521

(42.560)

148.961

8.906.508

(4.990.097)

3.916.411

Computadores e periféricos

Móveis e utensílios
Total em garantia com Finame

Leasing
Descrição dos bens em garantia
Computadores e periféricos

Custo Corrigido
Depreciação
Valor Contábil
851.707
(527.457)
324.250

Máquinas e Equipamentos

312.810

(239.916)

72.895

Móveis e Utensílios

855.726

(272.807)

582.919

597.432
2.617.676

(206.218)
(1.246.398)

391.214
1.371.278

Veículos
Total em garantia com Leasing

10. CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS
Itens
De mercadorias
De serviços
Alugueis a pagar
Convênios a pagar
Outras contas a pagar
Total de Contas a pagar a fornecedores e outras

2017
27.054.459
2.859.432
550.905
707.672
31.172.468

2016
26.287.002
6.289
2.323.573
324.046
227.703
29.168.613

2017
1.177.504
4.498.258
112.927
2.561.084
406.529
16.125
8.772.427

2016
1.318.471
4.382.205
159.127
2.494.543
396.638
13.041
8.764.025

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
Itens
Salários a pagar
Provisão de férias e encargos
PLR
INSS a recolher
FGTS a recolher
Pensão alimentícia a pagar
Total de obrigações trabalhistas e sociais
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12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Passivo Circulante
Entidades de fomento
Arrendamento mercantil
Parcelamentos fiscais
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer
Total de empréstimos e financiamentos circulante

2017
2.051.108
391.547
86.909
(338.187)
2.191.377

2016
2.145.448
628.232
537.022
(518.316)
2.792.386

Passivo Não Circulante
Entidades de fomento
Arrendamento mercantil
Parcelamentos fiscais
(-) Encargos Financeiros a transcorrer
Total de empréstimos e financiamentos não circulante
Total dos empréstimos e financiamentos

2017
3.155.508
351.373
83.156
(339.557)
3.250.480
5.441.857

2016
5.023.139
345.384
155.408
(544.084)
4.979.847
7.772.232

As taxas de juros efetivas na data do balanço não diferem significativamente dos saldos nos registros
contábeis. Os empréstimos e financiamentos com entidades bancárias geraram uma taxa de juros
média anual de 13,85% em 2017 e 14,64% em 2016.
Dos Finames, 02 contratos têm vencimento para 2019, 08 contratos tem vencimento em 2020, 02
contratos tem vencimento em 2023 e 01 contratos com vencimento em 2024.
Dos Leasings, 03 contratos têm vencimento para 2018, 01 contratos tem vencimento em 2019 e 04
contratos tem vencimento em 2020.
Existia bens do imobilizado em garantia de Finames com valor de custo de R$ 8.906.508,36 e Leasings
com valor de custo de R$ 2.617.675,80 em 31 de dezembro de 2017 conforme descrito na nota
explicativa 09.

13. DIVIDENDOS A PAGAR
Saldo de dividendos a pagar em 2016
Dividendos mínimos obrigatórios provisionados em 2017
Pagamentos de dividendos em 2017
Saldo de dividendos a pagar em 2017

6.608.620
4.691
(2.717.089)
3.896.222

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
CNPJ 71.385.637/0001-91 - NIRE 31300107035
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Itens

2017

2016

1.457.866

1.573.120

Estaduais

472.883

218.999

Municipais

16.444

14.252

Federais

Entidades de classes e associações
Total de obrigações tributárias

3.645

10.588

1.950.838

1.816.959

15. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
Itens
Contingências Administrativas
Contingências trabalhistas
Contingências tributárias
Total das provisões para contingências

2017
56.182
157.128
213.310

2016
395.599
275.027
169.928
840.554

A provisão para contingências é estimada pela Companhia e corroborada por seus consultores jurídicos
e foi estabelecida em um montante considerado suficiente para cobrir as perdas consideradas
prováveis.
A Companhia possui outros oito processos de prognósticos como perdas possíveis, desses seis são de
naturezas administrativas e somam R$ 63.669,91, um processo de natureza cível no valor de R$
1.000,00 e um processo de natureza tributária no valor de R$ 165.145,91.
Itens
Contingências Cíveis
Contingências tributárias
Contingências administrativas
Total das provisões

2017
01
01
06
08

2016
14
14

16. CAPITAL SOCIAL
O capital social subscrito é totalmente integralizado, representado por R$21.700.000,87 (vinte e um
milhões e setecentos mil reais e oitenta e sete centavos), dividido em 20.154.363 (vinte milhões cento
e cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
todas de propriedade da Luna Participações S.A.
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17. RESERVAS DE LUCROS
17.1 Reserva legal
Do lucro líquido apurado e definido pelo art. 191 da Lei n° 6.404/76, a Companhia destinou 5% para
constituição de reserva legal. A reserva legal instituída pelo artigo 193 da Lei 6.404/76, com a intenção
de dar proteção ao credor é constituída obrigatoriamente à alíquota de 5% sobre o lucro líquido do
exercício, até atingir o montante de 20% do capital social ou 30% em conjunto com reserva de capital.
Em 31/12/2016 o saldo da reserva legal era de R$ 985.266,17, em 2017 fora constituída reserva legal
de R$ 246.908,61, somados, o saldo em 31/12/2017 dessa reversa era de R$ 1.232.174,18.
17.2 Reserva de retenção de lucros
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia constituiu reserva de retenção de lucros no valor de R$
4.686.572,40 nos termos do artigo 196 da Lei n° 6.404/76, incorporando-a ao saldo existente de
períodos anteriores, remanescendo o saldo de R$ 17.952.373,23.
Saldo de lucros retidos em 2016
Constituição reserva de retenção de lucros
Saldo de lucros retidos em 2017

13.265.801
4.686.572
17.952.373

17.3 Dividendos
De acordo com o estatuto social, o dividendo mínimo obrigatório é calculado com base em 0,1% do
lucro líquido remanescente do exercício, após constituições das reservas previstas em lei. Dos lucros
auferidos no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Administração provisionou o valor de R$
4.691,26 referente ao dividendo mínimo obrigatório. A Companhia pagou dividendos provisionados
de exercícios anteriores no montante de R$ 2.717.089,00 como disposto na nota explicativa 13.

18 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA
Itens
Total da receita bruta
(-) Devolução de Mercadoria Vendida
(-) Descontos incondicionais
(-) Impostos sobre vendas
ICMS
PIS
COFINS
ISS
Receita líquida de vendas

2017
470.681.829
(1.621.710)
(20.670)
(28.513.881)
(10.567.455)
(3.188.929)
(14.743.924)
(13.573)
440.525.568

2016
480.751.789
(1.354.844)
(27.417)
(28.262.584)
(10.372.833)
(3.181.082)
(14.694.825)
(13.844)
451.106.943
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Essa receita de revenda de mercadorias bem como as deduções de um MIX em torno de 46.489
produtos, em 31 de dezembro de 2017. Além das receitas com comissões sobre transações com as
operadoras, alugueis de stands e sublocação de espaços internos.
19 CUSTOS E DESPESAS COM VENDAS POR NATUREZA
Itens
Custo das mercadorias revendidas
Pessoal
Impostos e taxas
Constituições de provisões para contingências
Serviços de terceiros
Depreciações
Materiais de consumo
Outras despesas operacionais
Total dos custo e despesas com vendas

2017
311.798.632
70.956.854
837.685
54.542
34.101.580
3.863.008
5.044.896
281.864
426.939.061

2016
321.569.156
69.834.407
724.091
282.439
33.430.131
3.575.895
4.369.913
384.534
434.170.566

2017
3.061.672
3.610.669
217.143
54.463
21.839
6.965.786

2016
2.730.379
4.497.812
117.957
1.262
104.256
7.451.666

2017
49.356
518.347
30.937
598.640
2017
(8.350)
(483.347)
(4.778)
(496.474)
102.165

2016
70.896
637.610
65.148
773.654
2016
(4.079)
(706.251)
(8.523)
(718.853)
54.801

20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
Itens
Pessoal
Serviços de terceiros
Depreciações
Materiais de consumo
Impostos e taxas
Multa por infrações punitivas
Total das despesas administrativas e gerais

21 RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Juros sobre outros ativos financeiros
Rendimentos de aplicações
Descontos auferidos
Total de receitas financeiras
Despesas financeiras
Juros incorridos com fornecedores
Encargos financeiros
Descontos concedidos
Total de despesas financeiras
Resultado financeiro
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22 TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO
A Companhia realiza o cálculo do imposto de renda e contribuição social com base no regime de
Lucro Real Trimestral, conforme demonstrado a seguir.
Itens
Resultado antes do IRPJ e da CSSLL
Adições ao resultado fiscal
Exclusões ao resultado fiscal
Imposto de renda - 15%
Adicional do imposto de renda - 10%
Dedução de incentivos fiscais
Total do Imposto de Renda
Contribuição social - 9%
Total dos tributos sobre o resultado

2017
6.780.158
1.145.783
(1.872.483)
908.019
581.346
(179.732)
1.309.632
532.354
1.841.986

2016
9.446.536
1.134.177
(1.790.456)
1.318.538
855.026
(166.948)
2.006.616
791.123
2.797.739

23 GESTÃO DE RISCOS
A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos
de risco. Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações
contábeis.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente
das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.
Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas
pela administração.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações.
As operações são realizadas por intermédio da área financeira, de acordo com a estratégia
previamente aprovada pela Diretoria. Essas operações são realizadas com bancos de reconhecida
liquidez, o que minimiza seus riscos.
Os principais fatores de risco de mercado que afetam o negócio da Sociedade podem ser assim
enumerados:
a. Risco de taxa de juros e atualização monetária
Os reajustes dos preços praticados não acompanham necessariamente os aumentos nas taxas de juros
que afetam as dívidas da Companhia.
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Como forma de minimizar os efeitos das taxas de juros, a Companhia busca cumprir todas as suas
obrigações no prazo acordado. Os riscos decorrentes das operações de financiamento e empréstimos
contratados são minimizados por meio de negociações de taxas de juros pré-fixadas.
b. Risco de crédito
As políticas de vendas estão subordinadas às políticas de crédito fixadas pela administração e visam
minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes.

24 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Aluguéis
Lojas
Máquinas e equipamentos
Veículos
Total de aluguéis com partes relacionadas

2017
7.935.551
294.000
369.600
8.599.151

2016
9.121.185
552.714
461.600
10.135.500

As transações com partes relacionadas originam de alugueis. Os aluguéis integram o grupo de custos
e despesas com vendas. Essas transações são formalizadas através de contratos os quais preveem
condições de multas e juros por atraso, no entanto, as partes relacionadas acordaram pela
inaplicabilidade das cláusulas sobre a não atualização dos alugueis inadimplentes para este exercício.

25 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Os administradores não possuem remuneração na Companhia, considerando sua condição de
acionistas majoritários da controladora única, percebendo naquela sociedade seus direitos aos
dividendos distribuíveis.

26 COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía cobertura de seguros por valores considerados
suficientes para cobrir eventuais perdas.
Os seguros das lotações da Companhia têm como propósito, segurar as construções, as máquinas e
equipamentos industriais, os móveis e utensílios, as matérias-primas e as mercadorias produzidas. A
cobertura engloba riscos causados por raio, explosão e implosão, danos elétricos, perda, vendaval,
entre outras coberturas. Entre as coberturas citadas anteriormente, a cobertura segurada dessas lojas
totaliza R$ 206.195.000,00 com vigência até 18/01/2018. Em janeiro de 2018 a Companhia renovou
essas apólices até 19/01/2019.
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Os seguros dos veículos têm como propósito acobertar a frota de veículos que a Companhia utiliza.
Entre as coberturas máximas os cascos têm como parâmetros 100% da Tabela FIPE, as coberturas
máximas de danos materiais de R$ 2.200.000,00, para as coberturas de danos corporais o montante
de R$ 2.100.000,00, e outras cobertas que somam R$ 859.614,79 como valores máximos segurados.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e acionistas
Supermercado Super Luna S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Supermercado Super Luna S.A., que compreendem o
balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Supermercado Super Luna S.A. em
31 de dezembro de 2017, 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 contábeis”. 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 conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto
com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião,
avaliamos se essa demonstração está conciliada 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, essa
demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis, 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 contábeis ou com o 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 contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, 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 Supermercado Super Luna S.A. são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estejam 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 contábeis.
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 contábeis,
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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.

•

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 uma 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 contábeis 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,
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.
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
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