Demonstrações Financeiras
Club Administradora de Cartões de
Crédito Ltda.
31 de dezembro de 2019
com Relatório do Auditor Independente

Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2019

Índice

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras.............................................. 1
Demonstrações financeiras
Balanço patrimonial................................................................................................................................ 4
Demonstração do resultado................................................................................................................... 6
Demonstração do resultado abrangente............................................................................................... . 7
Demonstração das mutações do patrimônio líquido.............................................................................. 8
Demonstração do fluxo de caixa............................................................................................................ 9
Notas explicativas às demonstrações financeiras............................................................................... . 10

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo – SP - Brasil
Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Quotistas e Administradores da

Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
(“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nesta 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 Club Administradora de Cartões
de Crédito Ltda. em 31 de dezembro de 2019, 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 Empresa, 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.
Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações financeiras da Empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram
examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório datado de 29 de março de 2019, sem
modificação.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
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.
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Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Empresa 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 Empresa ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa 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 detecta 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 o 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 obtivemos 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.
· Obtivemos 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 Empresa.
· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
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· 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 Empresa. 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 Empresa a não mais
se manter em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 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 e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Dario Ramos da Cunha
Contador CRC-1SP214144/O-1
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Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Títulos e valores mobiliários
Realizável a longo prazo
Imobilizado
Intangível
Ativo de direito de uso
Total do ativo não circulante

Total do ativo
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2019

2018

6
8
11
9
17

38.424
320.959
2.255
84.835
28.659
475.132

83.026
305.781
10.048
81.124
24.186
504.165

10
19
7

48.101
34.506
7.427
90.034

49.622
33.778
20.658
104.058

12.2
13.2

2.689
8.832
273
101.828

3.749
7.486
115.293

576.960

619.458

Nota
explicativa
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento a pagar
Salários, provisões e contribuições sociais
Tributos a recolher
Partes relacionadas
Receita diferida
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento a pagar
Provisão para litígios e demandas judiciais
Receita diferida
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

14
15
16
11
18
17

14
19
18

20

2019

2018

244
27.874
45
3.094
1.074
183.471
16.847
52.878
285.527

614
130.687
3.153
1.126
59.048
17.024
40.390
252.042

17
205
13.900
39.693
53.815

62.729
12.142
55.299
130.170

233.096
4.522
237.618

233.096
4.150
237.246

576.960

619.458

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$)

Receita operacional líquida
Custos de operações com cartão de crédito e de
prestação de serviços

Nota
explicativa

2019

2018

21

245.441

374.516

22

(160.543)

(274.391)

84.898

100.125

23
12 e 13
24

(52.652)
(7.691)
(10.740)

(45.013)
(3.359)
(18.648)

25
25

13.815
(16.883)
4.961

33.105
(23.985)
5.406

1.893

14.526

(1.521)
(1.521)

(13.387)
(13.387)

Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas com depreciação e amortização
Outras despesas operacionais, líquidas
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Diferido
Total imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

10.b

372

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1.139

Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Demonstração do resultados abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$)

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício

2019

2018

372

1.139

-

-

372

1.139

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$)

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício
Adoção inicial do NBC TG 48/IFRS 9 - Perdas
esperadas
Destinação do resultado
Lucros distribuídos antecipadamente
Reserva retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado
Reserva retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Reservas de
lucros

233.096

7.502

-

240.598

-

-

1.139

1.139

-

Lucros
acumulados

(4.491)

(270)
(869)

(4.491)

-

270
869

233.096

4.150

-

237.246

-

-

372

372

-

372

233.096

4.522

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Total do
patrimônio
líquido

Capital
social

(372)
-

-

237.618

Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício com o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Instrumentos financeiros
Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado
Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos de financiamentos,
empréstimos e obrigações fiscais
Encargos sobre passivo de arrendamento IFRS 16
Adoção inicial IFRS (9) - Perdas esperadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Receita diferida
Provisão para litígios e demandas judiciais

2019

2018

372

1.139

12 e 13
8
26

4.166
4.395
57

3.358
(27.865)
(19.407)
-

15

8.258
16
1.521
(15.783)
4.677

15.212
(4.491)
(2.883)
(24.950)
5.668

(19.573)
13.231
(1.647)
7.793
(728)
(4.473)

220.758
(18.029)
(1.998)
(3.348)
(19.901)
16.252

(370)
(52)
(59)
124.423
(2.919)
12.488
135.793
(19.167)
(2.064)
114.562

7
11.896
(176)
(80.935)
(3.807)
14.928
81.428
(13.690)
67.738

(272)
(3.954)
(4.226)

(120)
(3.773)
(3.893)

(154.616)
(322)
(154.938)

(152.909)
(12.590)
(165.499)

Redução no caixa e equivalentes de caixa

(44.602)

(101.654)

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

83.026
38.424

184.680
83.026

Redução no caixa e equivalentes de caixa

(44.602)

(101.654)

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
Títulos e valores mobiliários
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Outros créditos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Tributos a recolher
Salários, provisões e encargos sociais
Partes relacionadas
Provisão para litígios e demandas judiciais
Outras obrigações
Caixa gerado nas operações
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Aquisição de ativo intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

10
18
19

8
7
9
11
19

16
11
19

10

12.2
13.2

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Amortização de empréstimos e financiamentos
Juros pagos
Amortização do passivo de arrendamento
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

15
15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda (“Empresa” ou “Club”), com sede na Alameda
Tocantins, 280, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, constituída em 24 de agosto de
2006, é uma Sociedade por quotas limitadas. A Club se dedica principalmente à administração
do Cartão Marisa e à participação no capital social de sociedades.
1.1. Aprovação das demonstrações financeiras
Na reunião de Sócios realizada em 22 de junho de 2020, foi autorizada a conclusão das
presentes demonstrações financeiras.
1.2. Reestruturação
Em 28 de junho de 2018, foi celebrado Contrato de Parceria (“Contrato”) entre a Club
Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (“Club”) e a parte relacionada controlada da
Marisa Lojas S.A., a SAX S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (“SAX”), que tem
como objeto entre as partes: (i) a Club, enquanto representante dos clientes, contrate com
a SAX operações de empréstimo/crédito por meio da emissão de Cédulas de Crédito
Bancário (“CCB”) pelos clientes em benefício da SAX, sempre que autorizada pelos clientes
por meio de cláusulas de mandato previstas nos contratos de cartão de crédito; (ii) a Club,
enquanto representante da SAX, contrate as CCBs com os clientes, conforme poderes
outorgados no Contrato; e (iii) a SAX financie estes clientes por meio das CCBs. Pelo
oferecimento das operações de crédito, a SAX cobrará dos clientes juros remuneratórios
aplicáveis sobre o saldo devedor das CCBs emitidas correspondentes a 130% (centro e
trinta por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos
Interfinanceiros - DI de um dia. Dessa forma, a partir de 1º de julho de 2018 todas as
operações do Cartão Marisa registradas na Club com parcelas vencidas são migradas
automaticamente para a Sax S.A., enquanto que as vendas parceladas com incidência de
juros são originadas diretamente na financeira.
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Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras
2.1. Bases de elaboração e apresentação
As demonstrações financeiras da Empresa foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem
àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
2.2. Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras da Empresa são apresentadas em reais, a moeda do
ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda funcional”).

3. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente para o
exercício apresentado e para a demonstração financeira individual da Empresa:
a)

Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Empresa
(Real) utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das
contas de balanço em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas
datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação
dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda
estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício.

b)

Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista, investimentos temporários de curto
prazo, de liquidez imediata, conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são
registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos
balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

c)

Instrumentos financeiros
IFRS 9/NBC 48 (em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018) em substituição à norma IAS
39/NBC 38 - Instrumentos Financeiros:
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Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis--Continuação
c) Instrumentos financeiros--Continuação
O NBC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros,
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Essa
norma substitui o NBC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
Classificação e mensuração dos ativos financeiros
Conforme o NBC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado
como mensurado: a custo amortizado; Valor Justo por meio dos Outros Resultados
(“VJORA”) - instrumento de dívida; VJORA - instrumento patrimonial; ou Valor Justo por meio
de Resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros segundo o NBC 48/IFRS 9 é
geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em
suas características de fluxos de caixa contratuais. Derivativos embutidos em que o contrato
principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o
instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como um todo.
i)

Ativos financeiros
Os ativos financeiros da Empresa incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a
receber, títulos e valores mobiliários, partes relacionadas, outros créditos e instrumentos
financeiros derivativos.
A mensuração de ativos financeiros depende de sua classificação, que pode ser da
seguinte forma:
1)

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos
financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para esse fim,
principalmente no curto prazo.
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Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis--Continuação
c)

Instrumentos financeiros--Continuação
Classificação e mensuração dos ativos financeiros--Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
2)

Empréstimos e recebíveis
São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com
recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados em um mercado ativo. Os
empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado
utilizando-se o método de taxa de juros efetiva, deduzidos de qualquer perda por
redução ao valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
compreendem contas a receber de clientes, partes relacionadas e outros créditos.
Os juros pagos e recebidos incorridos sobre empréstimos e recebíveis são
classificados como operações de financiamento e investimento e não são
classificados como transações operacionais na demonstração do fluxo de caixa.

ii)

Instrumentos financeiros derivativos
A Empresa utiliza instrumentos derivativos na gestão dos seus riscos financeiros, não
sendo utilizados instrumentos derivativos com o objetivo de especulação. Mudanças no
valor justo dos derivativos são registradas em cada exercício como ganhos ou perdas no
resultado do exercício.

iii) Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço
patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores
reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e
liquidar o passivo simultaneamente.
iv) Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados
financeiros organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no
mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de
transação.

13

Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis--Continuação
c)

Instrumentos financeiros--Continuação
Classificação e mensuração dos ativos financeiros--Continuação
iv) Valor justo de instrumentos financeiros--Continuação
O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é
determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de
transações recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo
corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros
modelos de avaliação. Uma análise do valor justo de instrumentos financeiros e mais
detalhes sobre como eles são calculados estão descritos na Nota Explicativa nº 26.
v)

Passivos financeiros
Os passivos financeiros da Empresa incluem fornecedores, contas a pagar, outras
obrigações, partes relacionadas, empréstimos e financiamentos e instrumentos
financeiros derivativos.
A mensuração dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da
seguinte forma:
1)

Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado
São classificados ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para
negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado.

2)

Outros passivos financeiros
São mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
Empréstimos e financiamentos
Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa
efetiva de juros líquidos dos custos de transação incorridos. Ganhos e perdas são
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos,
bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
d)

Contas a receber
As contas a receber são registradas pelo custo amortizado.
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de cartão de crédito
Marisa no curso normal das atividades da Club. As operações de venda a prazo são
registradas pelo valor faturado, considerando-se a taxa média estimada de custo de capital
da Club, pois o preço à vista e o parcelamento têm o mesmo valor de venda, não sendo
política da Club conceder descontos para pagamentos antecipados; além disso, não é
considerada a variável juros na política de precificação dos produtos.

e)

Imobilizado
O imobilizado é demonstrado pelo custo histórico deduzido das respectivas depreciações e
perdas por desvalorização, se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear a
taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado, conforme demonstrado na
Nota Explicativa nº 12.
O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados no encerramento de cada
exercício e ajustados de forma prospectiva, quando necessário.

f)

Intangível
Os gastos com as aquisições de licenças de programas de computador ("software") e de
sistemas de gestão empresarial são capitalizados e amortizados conforme as taxas descritas
na Nota Explicativa nº 13 e os gastos associados à respectiva manutenção são reconhecidos
como despesas quando incorridos.
Os gastos com aquisição e implementação de sistemas de gestão empresarial são
capitalizados como ativo intangível quando é provável que os benefícios econômicos futuros
por ele gerados sejam superiores ao respectivo custo, considerando sua viabilidade
econômica e tecnológica. Os gastos com desenvolvimento de software são amortizados pelo
método linear ao longo de sua vida útil estimada. As despesas relacionadas à manutenção
de software são reconhecidas no resultado do exercício quando incorridas.
A vida útil estimada é revisada ao final de cada exercício. A despesa de amortização dos
ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado, na rubrica
de “Despesa consistente com a funcionalidade do ativo intangível”.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
g)

Arrendamento mercantil
A IFRS 16/NBC TG06 (R3) substitui as orientações existentes na IAS 17 e determina,
essencialmente, que os arrendatários passem a reconhecer em seu passivo os pagamentos
futuros e em seu ativo o direito de uso de um bem arrendado ou com características de
arrendamento mercantil. Sendo assim, contratos de arrendamento financeiro e operacional
passam a ter o mesmo tratamento contábil, ficando fora do escopo da norma contratos com
características variáveis, de curto prazo ou de baixo valor. A norma entrou em vigor em 1º de
janeiro de 2019.

h)

Avaliação do valor recuperável dos ativos não financeiros
Os bens do imobilizado e intangível e, quando aplicável, outros ativos não financeiros são
avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis ou, ainda,
sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda decorrente de
situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, ela é
reconhecida no resultado do exercício.

i)

Provisões para litígios e demandas tributárias, cíveis e trabalhistas
As provisões são reconhecidas quando a Empresa possui uma obrigação presente (legal ou
não formalizada) como resultado de um evento passado, é provável a saída de recursos
financeiros para liquidar essa obrigação e o valor pode ser razoavelmente estimado na data
das demonstrações financeiras.

j)

Apuração do resultado
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
As receitas decorrentes das operações com cartão de crédito são apropriadas observando-se
o critério "pro rata", com base no método da taxa efetiva de juros.

k)

Impostos sobre vendas
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre serviços
prestados, exceto:
· Quando os impostos sobre serviços prestados incorridos não forem recuperáveis junto às
autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre serviços prestados é reconhecido
como item de despesa, conforme o caso;
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
k)

Impostos sobre vendas--Continuação
· Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos
impostos sobre serviços prestados; e
· O valor líquido dos impostos sobre serviços prestados, recuperável ou a pagar, é incluído
como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.

l)

Resultado financeiro (receitas e despesas financeiras)
Representam juros sobre empréstimos e sobre aplicações financeiras, variação monetária e
cambial ativa e passiva, vinculada aos empréstimos com instrumento de "swap", resultado de
variação cambial líquido dos ganhos e das perdas com instrumentos financeiros derivativos
("swap" contratado) e descontos diversos que são reconhecidos no resultado do exercício
pelo regime de competência.

m) Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos
i)

Correntes
A provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) é calculada de acordo com a legislação fiscal vigente, com base
no lucro líquido contábil ajustado pelas adições e exclusões de despesas e receitas não
dedutíveis ou não tributáveis fiscalmente no momento do seu registro.

ii)

Diferidos
O IRPJ e a CSLL diferidos foram calculados sobre as diferenças entre os saldos dos
ativos e passivos das demonstrações financeiras e as correspondentes bases fiscais
utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são
reconhecidos no montante provável em que os lucros tributáveis futuros serão
suficientes para deduzir todas as diferenças temporárias, os prejuízos fiscais do IRPJ e
as bases negativas de CSLL.
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados pelas alíquotas esperadas na realização dos
respectivos impostos diferidos ativos ou na liquidação dos impostos diferidos passivos. A
despesa com IRPJ e CSLL diferidos é reconhecida no resultado do exercício, exceto
quando se referir a bases cujos efeitos são contabilizados diretamente no patrimônio
líquido; nesse caso, a despesa é reconhecida diretamente no patrimônio líquido.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
m) Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos--Continuação
ii)

Diferidos--Continuação
Os tributos sobre o lucro diferidos ativo e passivo são compensados quando existir um
direito legalmente exequível de compensar os ativos fiscais circulantes contra os
passivos fiscais circulantes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos
estiverem relacionados aos tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade fiscal
sobre a mesma entidade tributável.

n)

Distribuição de lucros e Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP)
De acordo com o Contrato Social, a Empresa poderá levantar balanços intermediários em
qualquer período do ano, com base nos quais os sócios representando a maioria do capital
social decidirão sobre a distribuição, capitalização, retenção total ou parcial de lucros, ou,
ainda a constituição de reservas que julgarem necessárias.

4. Principais fontes de julgamento e estimativas
A Administração da Empresa realiza estimativas e premissas com relação ao futuro. Por
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente são iguais aos respectivos resultados
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício
financeiro, estão contempladas a seguir:
a)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A Club avaliou as perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa para as contas a
receber de clientes, levando em consideração, no reconhecimento inicial, a expectativa de
perdas para os próximos 12 meses quando da deterioração ou melhora da qualidade de
crédito dos clientes.
O NBC 48/IFRS 9 substitui o modelo de “perda incorrida” do NBC 38/IAS 39 por um modelo
de perda de crédito esperada. O novo modelo de perda por redução ao valor recuperável
aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e
instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimentos em
instrumentos patrimoniais ou ativos financeiros mensurados a VJR de acordo com o
NBC 48/IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acordo com o
NBC 38/IAS 39.
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4. Principais fontes de julgamento e estimativas--Continuação
a)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa--Continuação
De acordo com o NBC 48/IFRS 9, as provisões para perdas são mensuradas em uma das
seguintes bases:
· Perdas de crédito esperadas para 12 meses (modelo geral): estas são perdas de crédito
que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do
balanço, e subsequentemente, caso haja uma deterioração do risco de crédito, para a vida
inteira do instrumento;
· Perdas de crédito esperadas para a vida inteira (modelo simplificado): estas são perdas de
crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida
esperada de um instrumento financeiro.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde
o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Club considera
informações razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço
excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na
experiência histórica da Club, na avaliação de crédito e considerando informações de
projeções.
A Club presume que o risco de crédito em um ativo financeiro aumenta significativamente se
este estiver com mais de 90 dias de atraso. A Empresa considera um ativo financeiro como
inadimplente quando:
· É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito à Club,
sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou
· O ativo financeiro está vencido há mais de 90 dias.
Mensuração de perdas de crédito esperadas - perdas de crédito esperadas são estimativas
ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito baseados na análise e avaliação dos
perfis e comportamentos dos clientes, em conformidade com o histórico das operações de
crédito da Companhia. As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros
efetiva do ativo financeiro.
Ativos financeiros com problemas de recuperação de crédito - em cada data de
apresentação, a Club avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e
os títulos de dívida mensurados a VJORA têm indícios de perda no seu valor recuperável.
Um ativo financeiro possui “indícios de perda por redução ao valor recuperável” quando
ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do
ativo financeiro.
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4. Principais fontes de julgamento e estimativas--Continuação
a)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa--Continuação
As perdas por redução ao valor recuperável relacionadas a contas a receber de clientes e
outros recebíveis, incluindo ativos contratuais, são apresentadas separadamente na
demonstração do resultado.
As perdas dos valores recuperáveis de outros ativos financeiros são apresentadas na rubrica
“Despesas com vendas”, semelhante à apresentação no NBC 38/IAS 39.
As perdas de crédito esperadas foram calculadas com base na experiência de perda de
crédito real nos últimos anos. A Club realizou o cálculo das taxas de perda de crédito
esperada separadamente para os clientes das modalidades de cartão de crédito e
empréstimo pessoal.

b)

Provisão para litígios e demandas tributárias, cíveis e trabalhistas
A Empresa é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são
constituídas para todas as contingências referentes a processos que representem perdas
prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência
disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação da Administração com base na opinião dos seus consultores
jurídicos.

c)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
O julgamento da Administração é requerido para determinar o valor do imposto de renda e
contribuição social diferidos ativos que podem ser reconhecidos, com base no prazo provável
e nível de lucros tributáveis futuros.

d)

Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não há mercado ativo é determinado
utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes
de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro
instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.
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5. Novas normas, alterações e interpretações de normas
5.1. IFRIC 23 (ICPC 22) - “Incertezas relativas ao tratamento dos tributos sobre o lucro”
Essa norma deve ser aplicada na existência de incertezas no tratamento dos tributos sobre
o lucro, nesse caso IRPJ e CSLL. A Empresa avaliou os impactos dessa norma sobre suas
operações, concluindo como não relevantes seus efeitos até o momento.
5.2. NBC TG 06 (R3)/CPC 06 - “Operações de arrendamento mercantil”
Ativo de direito de uso e passivo de arrendamento
A Empresa adotou o NBC TG 06 (R3) - IFRS 16 para os seus contratos de locação de lojas
firmados com terceiros. Para enquadrarmos esses contratos na nova norma, a Empresa
optou pela adoção da Metodologia Retrospectiva Modificada (simples), que para o
reconhecimento inicial, no papel de arrendatário, identifica os saldos residuais e através
das taxas e prazos definidos, traz a valor presente os pagamentos dos arrendamentos e
registra os ativos e passivos de acordo com o que foi estabelecido pela norma contábil, não
reapresentando exercícios anteriores.
Na adoção inicial, a Empresa utilizou os seguintes expedientes práticos permitidos pela
norma:
(i)

Taxas Nominais de desconto, prontamente observáveis, ajustadas ao risco de crédito
da última captação obtida pelo Grupo;

(ii) Contratos inferiores a 12 meses e de baixo valor não foram considerados para fins de
aplicação da norma. A contabilização de pagamentos como despesas, em contratos ou
parte de contratos cuja composição de valor dependa de variável; e
(iii) O cálculo da renovatória será considerado apenas quando a renovação for
praticamente certa. Para os demais contratos serão considerados apenas o prazo
residual vigente.
A Empresa entende que, pelas características atuais de seus arrendamentos (contratos de
aluguel atualizados pela inflação a cada aniversário), deveria adotar, para fins de registro
contábil, a utilização da taxa real sobre o fluxo de caixa descontado real (sem projeção de
inflação), preservando a consistência de seus fluxos de caixa para esses contratos de
arrendamento. Entretanto, optou por adotar a utilização da taxa nominal sobre o fluxo de
caixa descontado real (sem projeção de inflação), uma vez que está amparada pela NBC
TG 06 (R3) - Operações de Arrendamento Mercantil, bem como pelo Ofício-Circular CVM
SNC/SEP 01/20 - Orientações sobre a elaboração das demonstrações financeiras para 31
de dezembro de 2019, emitido na data de 5 de fevereiro de 2020, não exigindo dessa forma
a aplicação requerida pelo NBC 26 - Apresentação da Demonstrações Contábeis, itens 19
e 20.
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5. Novas normas, alterações e interpretações de normas--Continuação
5.2. NBC TG 06 (R3)/CPC 06 - “Operações de arrendamento mercantil”--Continuação
Contratos enquadrados no IFRS 16/NBC TG06 (R3)
Para chegar nas taxas de desconto aplicáveis, a Empresa se baseou em taxas de juros
prontamente observáveis no mercado brasileiro, considerando os prazos de cada contrato,
ajustadas ao risco de crédito obtido pelas captações a mercado realizadas pelas empresas
do Grupo.
A tabela abaixo evidencia a taxa média ao ano de acordo com os prazos de vencimento
dos contratos:
Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazos contratos
até 3 anos
até 6 anos
até 9 anos

Taxa média a.a. (%)
6,52%
8,54%
9,74%

As movimentações no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 são como segue:
a)

Movimentação do ativo de direito de uso
Adoção inicial - IFRS 16/NBC TG (R3)
Saldos em 1º de janeiro de 2019
Depreciação acumulada
Remensuração (i)
Saldos em 31 de dezembro de 2019

35
35
(283)
521
273

(i) Remensuração calculada no 4º trimestre baseada na orientação CVM através de Ofício-Circular/

CVM/SNC/SEP/nº 02/2019, em que a Empresa ajustou o valor do seu reconhecimento inicial, que estava
líquido de PIS e COFINS, além da taxa de desconto utilizada, onde passou a aplicar a taxa nominal.

b)

Movimentação do passivo de arrendamento
Adoção inicial - IFRS 16/NBC TG (R3)
Saldos em 1º de janeiro de 2019
Juros incorridos
Pagamentos
Remensuração
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Circulante
Não circulante
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5. Novas normas, alterações e interpretações de normas--Continuação
5.2. NBC TG 06 (R3) / CPC 06 - “Operações de arrendamento mercantil”--Continuação
Contratos enquadrados no IFRS 16/NBC TG06 (R3)--Continuação
c)

Crédito de PIS e COFINS
A Controlada possui direito a crédito de PIS e COFINS nos contratos de aluguel que
aderiram ao NBC TG 06 (R3) na ocorrência de seus pagamentos. Abaixo os valores
potenciais desses impostos:

Contraprestação do arrendamento
PIS e COFINS potencial (9,25%)

Valor
nominal

Ajustado a
valor presente

466
44

35
3

31/12/2019

31/12/2018

2.652
35.772
38.424

1.439
81.587
83.026

31/12/2019

31/12/2018

35.772
35.772

27.397
19.773
34.417
81.587

6. Caixa e equivalente de caixa

Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

6.1. Aplicações financeiras

Operações compromissadas (i)
CDB (ii)
Outras aplicações financeiras (iii)

(i) Referem-se a operações compromissadas em debêntures, que se caracterizam pela venda de uma debênture com o
compromisso por parte do vendedor (Banco) de recomprá-la e do comprador (Empresa) de revendê-la a qualquer
momento e sem perda de rendimento, que apresentou remuneração média de 100,42% do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) em 31 de dezembro de 2018).
(ii) Referem-se às aplicações em CDB de liquidez imediata e compromisso de recompra a qualquer tempo pela instituição
financeira e sem perda de rendimento. Em 31 de dezembro de 2019, as operações apresentaram remuneração média de
100,50% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI (de 98,77% em 31 de dezembro de 2018).
(iii) Referem-se à aplicação em LF adquiridas no mercado secundário com remuneração média de 101,46% CDI e aplicações
em CDB com compromisso de recompra a qualquer tempo pela instituição financeira e sem perda de rendimento. Em 31
de dezembro de 2018 apresentou remuneração média de 99,46% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
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7. Títulos e valores mobiliários - realizável a longo prazo
31/12/2019
Aplicações em CDB
(i)

7.427
7.427

31/12/2018
20.658
20.658

Referem-se as aplicações em Certificados de Depósito Bancário (CDB) dados em garantia na operação de financiamento junto ao
Santander. Em 31 de dezembro de 2019 apresentou remuneração média de 99,00% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI
(99,00% em 31 de dezembro de 2018).

8. Contas a receber de clientes
Contas a receber de clientes - Cartão Marisa:
A vencer:
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
De 181 a 210 dias
Acima de 210 dias e menor de 360 dias

Vencidas:
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias

Contas a receber - Banco Itaú Unibanco
Outras contas a receber
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (a)

31/12/2019

31/12/2018

107.217
55.003
43.057
29.692
19.704
15.086
3.620
6.579
279.958

107.571
52.986
40.574
25.712
15.938
4.153
2.709
6.035
255.678

28.679
5.782
3.156
2.573
2.142
14.196
56.528
336.486

28.068
6.327
5.120
5.442
4.658
4.951
54.566
310.244

5.790
2.923
(24.240)
320.959

6.709
8.673
(19.845)
305.781

(a) A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adoção inicial do NBC TG 48/IFRS 9
Créditos provisionados no exercício
Créditos baixados definitivamente
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Créditos provisionados no exercício
Créditos baixados definitivamente
Saldo em 31 de dezembro de 2019
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(4.489)
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(19.845)
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8. Contas a receber de clientes--Continuação
O critério de provisão do Cartão Marisa tem como base a expectativa de realização da carteira de
crédito, levando em consideração a performance de recuperação dos recebíveis até 360 dias após
o vencimento. Essa metodologia tem suportado as estimativas de perdas nesta carteira com
razoável grau de assertividade, e atende aos conceitos do Pronunciamento Técnico NBC TG
48/IFRS 9. Tal critério, tanto para distribuição das faixas, como para atribuição do percentual de
provisão, não é comparável com o utilizado para carteiras de crédito de instituições financeiras,
que estão sob a norma do Banco Central (Resolução 2682), que estabelece, entre outros, o
arrasto dos saldos dos clientes para a pior faixa de risco, com a aplicação de percentuais mínimos
de provisão para cada faixa.
As perdas esperadas pela não recuperabilidade de ativos financeiros foram calculadas com base
na análise de riscos dos créditos, considerando o perfil dos clientes e locais de recebimento das
faturas a vencer do cartão Marisa. A Empresa analisou os seus recebimentos em 2020 em função
da pandemia da Covid-19, e foi observado um padrão de normalidade para o período em que as
lojas Marisa estavam abertas, sendo esse recebimento reduzido em função do fechamento das
lojas a partir do dia 22 de março de 2020. Medidas para o recebimento foram estabelecidas, como
divulgação dos meios digitais para visualização das faturas, abertura de postos de recebimentos
nas lojas de rua, parcerias com supermercados, farmácias, entre outros.
No entanto, a situação atípica faz com que mais clientes entrem em atraso, e atenta a isso, a
Empresa controla os indicadores de forma a refletir a expectativa de inadimplência por meio do
provisionamento de acordo com a respectiva faixa de risco.

9. Tributos a recuperar

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda sobre aplicação financeira
Imposto de Renda Retido na Fonte
Contribuição p/ o Financiamento da Seguridade Social
Programa de Integração Social
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31/12/2019

31/12/2018

72.303
2.576
2.715
5.652
1.589
84.835

68.804
3.137
2.107
5.653
1.423
81.124
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10. Imposto de renda e contribuição social
a)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
31/12/2019
Ativo não circulante:
Prejuízo fiscal
Base negativa de CSLL
Receita diferida - parcerias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para litígios e demandas judiciais
Outros

10.091
3.633
20.328
8.242
4.726
1.081
48.101

31/12/2018
9.528
3.430
26.385
6.747
4.128
(596)
49.622

O imposto de renda e contribuição social diferidos da Empresa sobre prejuízo fiscal e base
negativa são de R$13.724 em 31 de dezembro de 2019, cuja expectativa de realização é de
quatro anos.
A Empresa atualizou as projeções das análises sobre a recuperabilidade do IR e CS
diferidos, considerando os efeitos da Covid-19 em 2020, e não foi identificada a necessidade
de provisão ou baixa do saldo registrado contabilmente.
b)

Conciliação da alíquota efetiva de IRPJ e CSLL

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota vigente
Expectativa de despesa do IRPJ e da CSLL, de acordo com a alíquota
vigente
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes:
Outras adições e exclusões permanentes
Imposto de renda e contribuição social, efetivos:
Correntes
Diferidos
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31/12/2019

31/12/2018

1.893
34%

14.526
34%

(644)

(4.939)

2.165
1.521

(8.448)
(13.387)

1.521
1.521

(13.387)
(13.387)
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11. Partes relacionadas
Os saldos e as transações entre a Empresa e suas controladas estão apresentados a seguir:
11.1. Saldos e transações
31/12/2019
Ativo circulante:
Sax S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (i)
Sax S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (vi)
Passivo circulante:
Marisa Lojas S.A. (ii)
Marisa Lojas S.A. (iii)
Sax S.A. - Crédito Financiamento e Investimento

Resultado:
Marisa Lojas S.A. (iii)
Marisa Lojas S.A. (iv)
Sax S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (vi)
Sax S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (v)
(i)

31/12/2018

1.969
286
2.255

8.672
1.376
10.048

162.183
18.061
3.227
183.471

32.611
21.505
4.932
59.048

107.990
600
3.782
9.382
121.754

125.042
600
125.642

Refere-se a repasse financeiro entre Club e Sax para as operações tombadas devido à reestruturação mencionada na Nota Explicativa
nº 1.2.

(ii) Refere-se a transações de venda de mercadorias da Marisa, por meio do cartão de crédito Marisa. Variação em virtude do processo de
agendamento de repasses entre Club x Marisa; em 2018 programado para até 3 dias, já em 2019 programado para até 30 dias.
(iii) Refere-se ao valor de despesas compartilhadas entre as empresas do Grupo;
(iv) Refere-se à comissão recebida pela administração do Cartão Marisa como comissão sobre vendas do Cartão.
(v) Refere-se a despesas com juros de CCB pagas à SAX, em virtude do financiamento das operações comercializadas como principal com
juros no Cartão Marisa.
(vi) Refere-se ao contrato de prestação de serviços de cobrança visando a recuperação de créditos oriundos de operações de financiamentos
ao consumidor, assim como serviços de SAC, BacOffice e Crédito.
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12. Imobilizado
12.1. Composição

Equipamentos de informática
Móveis e utensílios
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
Instalações
Veículos
Outros imobilizados

Custo

31/12/2019
Depreciação
acumulada

Custo

31/12/2018
Depreciação
acumulada

Líquido

Líquido

8.411
1.612

(6.514)
(1.238)

1.897
374

8.400
1.514

(5.501)
(1.263)

2.899
251

867
506
157
338
11.891

(716)
(348)
(110)
(276)
(9.202)

151
158
47
62
2.689

867
502
157
338
11.778

(634)
(304)
(78)
(249)
(8.029)

233
198
79
89
3.749

12.2. Conciliação do valor contábil líquido
Taxa
média
anual %

31/12/2018

Adições

Baixas

Depreciação
(ii)

31/12/2019

20
10

2.899
252

11
255

(56)

(1.013)
(77)

1.897
374

(i)
10
20
10

233
198
79
88
3.749

1
5
272

(1)
(57)

(83)
(45)
(31)
(26)
(1.275)

151
158
47
62
2.689

Equipamentos de informática
Móveis e utensílios
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
Instalações
Veículos
Outros imobilizados

(i)

O prazo de amortização é realizado conforme prazo contratual, variando entre cinco a 10 anos para ambos os exercícios.

(ii)

O total da depreciação das contas patrimoniais difere em R$3.525 mil do resultado pelo fato de haver compartilhamento de despesas de
depreciação entre a controladora Marisa e a Empresa.

13. Intangível
13.1. Composição

Custo
Software
Outros intangíveis
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20.298
6
20.304

31/12/2019
Amortização
acumulada
(11.472)
(11.472)

Líquido
8.826
6
8.832

Custo
16.345
6
16.351

31/12/2018
Amortização
acumulada
(8.865)
(8.865)

Líquido
7.480
6
7.486
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13. Intangível--Continuação
13.2. Conciliação do valor contábil líquido
Taxa média
anual %
Software
Outros intangíveis

31/12/2018

20
-

Adições

7.480
6
7.486

Amortização

3.954
3.954

(2.608)
(2.608)

31/12/2019
8.826
6
8.832

14. Empréstimos e financiamentos
31/12/2019
Passivo circulante:
FRN Santander
NP SAFRA
Finame
Arrendamento mercantil

31/12/2018

Taxa efetiva

27.554
8
312
27.874

56.256
73.056
8
1.367
130.687

Juros de 122,76% do CDI
Juros de 100% do CDI + 1,75 a.a.
Juros de 2,60% a 8,70% a.a.
Juros de 100% do CDI + 1,60% a 1,84% a.a.

17
17

35.756
26.667
25
281
62.729

Juros de 100% do CDI + 1,75 a.a.
Juros de 122,76% do CDI
Juros de 2,60% a 8,70% a.a.
Juros de 100% do CDI + 1,60% a 1,84% a.a.

Passivo não circulante:
NP Safra
FRN Santander
Finame
Arrendamento mercantil

As movimentações dos empréstimos e financiamentos são como segue:
31/12/2018 Captações
NP Safra
FRN Santander
Finame
Arrendamento mercantil

108.812
82.923
33
1.648
193.416

-

Pagamentos
(100.000)
(53.333)
(8)
(1.275)
(154.616)

Encargos
5.230
3.003
2
23
8.258

Juros
pagos
(14.042)
(5.039)
(2)
(84)
(19.167)

31/12/2019
27.554
25
312
27.891

As parcelas do passivo não circulante dos empréstimos e financiamentos vencem como segue:
Ano

2020
2021
Após 2022
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31/12/2019

13
4
17

31/12/2018

62.712
5
12
62.729
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15. Salários, provisões e contribuições sociais

Férias
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a recolher
Salários a pagar
Imposto de renda retido na fonte
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS a recolher
Participação nos lucros
Outros

31/12/2019

31/12/2018

1.471
287
321
220
104
690
1
3.094

1.790
376
407
181
130
262
7
3.153

16. Tributos a recolher

COFINS
PIS
Outros

31/12/2019

31/12/2018

650
139
285
1.074

771
355
1.126

31/12/2019

31/12/2018

26.882
13.202
12.327
466
52.877

16.419
10.907
10.262
2.802
40.390

17. Outras obrigações

Repasse de vendas de cel.(a)
Repasse de seguros (b)
Provisões de contas a pagar
Outros

(a) Refere-se a repasse de comissões de celulares vendidos em parceria com empresa terceira, a operação teve início em 2018. Variação relacionada à
maturação na operação para o exercício de 2019.
(b) Refere-se a repasse de comissões de seguros vendidos pela Empresa em parceria com a seguradora Assurant.
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18. Receita diferida
Receita diferida
Itaú (a)
Anuidade Cartão Marisa
Assurant (b)

Passivo circulante
Passivo não circulante

31/12/2019

31/12/2018

24.866
31.674
56.540

26.297
143
45.883
72.323

16.847
39.693
56.540

17.024
55.299
72.323

(a) Operação Itaú
Simultaneamente à criação do cartão de crédito Itaú (“co-branded”) ocorrida em 2008 a Club recebeu do Itaú Unibanco a quantia
de R$120.000 pela exclusividade e uso da sua base de dados de clientes.
A Club e o Itaú Unibanco, na proporção de 50% para cada um, dividem os resultados decorrentes da oferta, distribuição e
comercialização dos cartões de crédito, sendo o pagamento do resultado efetuado trimestralmente.
Em 29 de setembro de 2015, a Club e o Itaú Unibanco celebraram a renovação desta parceria para o desenvolvimento dos
cartões embandeirados Itaucard - MasterCard. A parceria inicial, válida por 10 anos e que entrou em vigor em abril de 2009, foi
estendida até 31 de março de 2029. Em virtude dessa renovação e ampliação de prazo da parceria, a receita diferida será
apropriada ao resultado pela fruição de prazo do respectivo aditamento.
Nessa operação, a Empresa apresentou em 31 de dezembro de 2019 garantia no valor de R$6.002, composta por operações
recebíveis de clientes Cartão Marisa - via co-branded, ações da controladora Marisa pertencentes aos acionistas majoritários e
aplicações financeiras.
(b) Renovação de parceria - Assurant
Em 29 de março de 2017, a Empresa e a Sax renovaram sua parceria com a Assurant Seguradora S.A. e Assurant Serviços Ltda.
por um período de cinco anos, cujo escopo é a comercialização de produtos de seguros e assistência. Os novos contratos terão o
prazo de vigência de até cinco anos. Em virtude dessa renovação, a Empresa recebeu a quantia de R$75.000 a título de
antecipação, a serem diferidos ao resultado pelo prazo do contrato. O recebimento se deu em duas parcelas iguais, a primeira em
31 de março de 2017 e a segunda em 30 de junho de 2017.
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19. Provisão para litígios e demandas judiciais
A Empresa é parte em ações judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível e em processos
administrativos. A Administração acredita, apoiada na opinião e nas estimativas de seus
advogados e consultores legais, que a provisão para litígios e demandas judiciais é suficiente
para cobrir as perdas prováveis. Os saldos das provisões para litígios e demandas judiciais são
os seguintes:
31/12/2018

Adições

Pagamentos

Reversões

Atualizações

31/12/2019

Trabalhistas
Cíveis
FAP/RAT

2.832
9.144
166
12.142

2.353
11.159
13.512

(1.075)
(9.250)
(10.325)

(244)
(3.162)
(3.406)

244
1.733
1.977

4.110
9.624
166
13.900

Depósitos judiciais

33.778

1.869

(1.004)

31/12/2017

Adições

Pagamentos

Trabalhistas
Cíveis
FAP/RAT

1.746
8.369
166
10.281

1.269
13.947
15.216

(119)
(3.688)
(3.807)

Depósitos judiciais

13.877

26.456

(4.727)

-

(137)

34.506

Reversões

Atualizações

31/12/2018

(372)
(7.665)
(8.037)

308
(1.819)
(1.511)

2.832
9.144
166
12.142

(1.828)

33.778

-

Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa mantinha outros processos tributários em andamento,
envolvendo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, cuja materialização, na
avaliação dos consultores legais, é classificada como perda possível, no valor de R$317.837
(R$205.991 em 31 de dezembro de 2018), para os quais a Administração da Empresa,
suportada pela opinião de seus consultores legais, entende não ser necessária a constituição de
provisão.

20. Patrimônio líquido
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o capital social da Empresa, no montante de
R$233.096, estava representado por 233.095.596 quotas, distribuídas entre os sócios da
seguinte forma:
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20. Patrimônio líquido--Continuação
a)

Capital social--Continuação

Marisa Lojas S.A.
Registrada - Marcas, Patentes e Royalties Ltda.

b)

Quantidade
de quotas

Valor

233.095.595
1
233.095.596

233.095
1
233.096

Reserva de retenção de lucros
Em 31 de dezembro de 2019 a reserva de retenção de lucros foi constituída com base no
contrato social, com o objetivo de aplicação em futuros investimentos, no montante de
R$372.

c)

Política de distribuição de lucros
Do lucro apurado em cada exercício são deduzidos, antes de qualquer destinação, a
provisão para o imposto sobre a renda e os prejuízos acumulados. A Sociedade poderá
levantar balanços intermediários em qualquer período do ano, com base nos quais os sócios
representando a maioria do capital social decidirão sobre a distribuição, ou capitalização ou
retenção total, ou parcial de lucros, ou, ainda a constituição de reservas que se julguem
necessária.
A distribuição dos lucros será efetuada de acordo com a situação financeira da Sociedade e
em conformidade com a deliberação dos sócios que se representem a maioria do capital
social, podendo estes, inclusive, deliberar pela sua distribuição em proporção diversa.
O prejuízo do exercício será, obrigatoriamente, absorvido pelos lucros acumulados e pelas
reservas de lucros, nessa ordem. Eventuais prejuízos remanescentes terão o tratamento
deliberado pelos sócios representando a maioria do capital social.
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, foram destacados montantes a título de distribuição
de lucros divididos da seguinte forma:
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20. Patrimônio líquido--Continuação
c)

Política de distribuição de lucros--Continuação
31/12/2019

31/12/2018

Lucro líquido do exercício
Base de cálculo de distribuição de lucros

372
372

1.139
1.139

Lucros distribuídos antecipadamente
Reserva de retenção

372
372

270
869
1.139

21. Receita operacional líquida
Receita operacional bruta:
Operações com cartão de crédito
Prestação de serviços
Impostos incidentes:
Prestação de serviços

31/12/2019

31/12/2018

154.258
105.729

261.382
130.821

(14.546)
245.441

(17.687)
374.516

22. Custos das operações com cartão de crédito e da prestação de serviços

Custo de operações com cartão de crédito
Custo da prestação de serviços

31/12/2019

31/12/2018

(20.191)
(140.352)
(160.543)

(109.798)
(164.593)
(274.391)

(i) Em virtude do tombamento da carteira de recebíveis, mencionado na Nota Explicativa nº 1.2, as perdas com operações de crédito passaram a ocorrer
na Sax, detentora das operações.

23. Despesas gerais e administrativas

Despesas com pessoal e serviços
Utilidades públicas
Despesas com comunicação e locação
Despesas compartilhadas (i)
Outras
(i) Refe-se a despesas compartilhadas entre Club e sua controladora, Marisa Lojas.
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31/12/2019

31/12/2018

(24.722)
(562)
(6.981)
(18.757)
(1.630)
(52.652)

(18.827)
(526)
(4.993)
(19.725)
(942)
(45.013)
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24. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
31/12/2019
Créditos tributários
Despesas recuperadas
Constituição de provisão/perdas para litígios e demandas
judiciais, líquida
Despesas de depreciação compartilhada
Outras

292
452

31/12/2018
(1.306)
2.951

(13.244)
1.760
(10.740)

(16.359)
(4.482)
548
(18.648)

31/12/2019

31/12/2018

(8.258)
(36)
(1.990)
(6.638)
39
(16.883)

(1.392)
(15.366)
(1)
1.302
(8.533)
5
(23.985)

25. Resultado financeiro
Despesas financeiras:
Perda em “swap”
Juros
Despesas bancárias
Variação cambial empréstimos
Descontos concedidos
Outras

Receitas financeiras:
Aplicações financeiras
Variação monetária ativa
Descontos obtidos
Outras

3.993
91
21
856
4.961

4.285
100
10
1.011
5.406

26. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco
26.1. Visão geral
No curso normal de seus negócios, a Empresa está exposta a riscos de crédito, de
liquidez e de mercado, os quais são gerenciados ativamente em conformidade à Política
de Gestão de Risco Financeiro (“Política de Risco”) e diretrizes internas a ela
subordinadas.
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26. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco--Continuação
26.1. Visão geral--Continuação
a) Risco de crédito
As políticas de vendas e concessão de crédito estão subordinadas às políticas de
crédito fixadas por sua Administração e visam minimizar eventuais problemas
decorrentes da inadimplência de seus clientes. Esse objetivo é alcançado pela
Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes, que considera a
capacidade de pagamento (análise de crédito) e da diversificação de suas operações
(pulverização do risco). O saldo de clientes sujeito a risco de crédito está apresentado
na Nota Explicativa nº 8. A Empresa registrou provisão para créditos de liquidação
duvidosa, no montante de R$24.240 (2018 - R$ 19.845), para cobrir os riscos de
crédito.
A Empresa mantém seu caixa e equivalentes de caixa com instituições financeiras de
primeira linha e não limita sua exposição a uma instituição em particular. Os saldos
de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários sujeitos a risco de
crédito estão apresentados nas Notas Explicativas nos 6 e 7.
b) Riscos de mercado
A Administração estabeleceu uma política que exige que, por meio de seu Diretor
Financeiro, se apresente mensalmente ao Conselho de Administração de sua
controladora - Marisa Lojas S.A., a posição atual de exposição em moeda estrangeira
e seus riscos inerentes para a tomada de decisão de necessidade ou não de uma
proteção para risco cambial.
c)

Risco de liquidez
Em virtude da natureza dinâmica dos negócios da Empresa, o Departamento de
Operações Financeiras mantém flexibilidade na captação mediante a manutenção de
linhas de crédito bancárias.
A Administração monitora o nível de liquidez da Empresa, considerando o fluxo de
caixa esperado e caixa e equivalentes de caixa. Além disso, a política de gestão de
liquidez da Empresa envolve a projeção de fluxos de caixa e a consideração do nível
de ativos líquidos necessários para alcançar essas projeções, o monitoramento dos
índices de liquidez do balanço patrimonial em relação às exigências internas e
externas e a manutenção de planos de financiamento de dívida.
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27. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco--Continuação
26.1. Visão geral--Continuação
c)

Risco de liquidez--Continuação
A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros
contratados pela Empresa:
31/12/2019

Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros
derivativos

Saldo
contábil

Fluxo de
caixa
contratual

Até 1
ano

244
27.891

244
27.931

244
27.914

28.135

28.175

28.158

Até 2
anos

De 3 a 5
anos

Acima de
5 anos

6

11

-

6

11

-

Até 2
anos

De 3 a
5 anos

31/12/2018
Saldo
contábil
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Instrumentos financeiros
derivativos

Fluxo de
caixa
contratual

Até 1
ano

Acima de
5 anos

614

614

614

-

-

-

193.416

159.294

130.429

27.167

14

1.684

194.030

159.908

131.043

27.167

14

1.684

d) Gerenciamento de capital
A Administração da Empresa gerencia seus recursos a fim de assegurar a
continuidade dos negócios. Os índices de endividamento em 31 de dezembro de
2019 e 2018 podem ser assim sumariados:
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26. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco--Continuação
26.1. Visão geral--Continuação
d) Gerenciamento de capital--Continuação
31/12/2019

31/12/2018

27.891
(38.424)
(10.533)
237.618
232.461
-2%

193.416
(103.684)
89.732
237.246
326.978
27%

Total dos empréstimos e financiamentos
Menos: caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Capital total
Índice de alavancagem financeira

26.2. Valor justo dos instrumentos financeiros
A Administração da Empresa é de opinião que os instrumentos financeiros, os quais estão
reconhecidos nas informações financeiras anuais pelos seus valores contábeis (caixa e
equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, derivativos (swap), contas a receber,
fornecedores, empréstimos e financiamentos e debêntures) não apresentam variações
significativas em relação aos respectivos valores de mercado, em razão de o vencimento
de parte substancial dos saldos ocorrer em data próxima às dos balanços, exceto a
rubrica “Empréstimos e financiamentos”, que é atualizado monetariamente com base em
juros variáveis previsto em contrato em linha com as condições de mercado e, portanto, o
saldo devedor registrado nas datas dos balanços está próximo do valor de mercado.
26.3. Mensuração e hierarquia do valor justo
A tabela a seguir demonstra em detalhes da mensuração e hierarquia do valor justo:
31/12/2019
Valor
Valor justo
contábil
Nível 2

31/12/2018
Valor
Valor justo
contábil
Nível 2

Ativos (Passivos) financeiros
Empréstimos e recebíveis
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes

Passivos financeiros custo amortizado
Empréstimos, financiamentos e debentures
Arrendamento mercantil financeiro a pagar
Fornecedores

2.652
35.772
320.959

(27.891)
(250)
(244)

330.998
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4.400
81.587
305.781

-

(27.891)
(250)
-

(191.768)
(1.648)
(614)

(195.606)
(1.737)
-

(28.141)

197.738

(197.343)
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26. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco--Continuação
26.3. Mensuração e hierarquia do valor justo--Continuação
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, não houve transferência
entre os níveis 1 e 2 da mensuração do valor justo, ou mesmo qualquer instrumento
classificado em nível 3.
26.4. Quadro de Análise de Sensibilidade
A análise de sensibilidade foi desenvolvida considerando a exposição à variação do CDI,
único indexador dos empréstimos contratados pela Empresa:
31/12/2019
Operação

Montante

Risco

Aplicações financeiras sujeitas à
variação do CDI
Empréstimos sujeitos à variação do CDI

43.199
(27.891)

Baixa do
CDI
Alta do CDI

Provável (i)

24
(17)

Possível
(ii)

24
(18)

Remoto
(iii)

24
(23)

31/12/2018
Operação

Montante

Risco

Provável (i)

Possível
(ii)

Aplicações financeiras sujeitas à
variação do CDI
Empréstimos sujeitos à variação do CDI

81.587
(193.416)

Baixa do
CDI
Alta do CDI

5.222
(12.379)

6.578
(15.594)

(i)

Remoto
(iii)

7.894
(18.713)

Juros calculados com base na previsão futura do CDI (taxas referenciais BM&F - Ibovespa).

(ii) Juros calculados considerando um incremento de 25% na variação do CDI.
(iii) Juros calculados considerando um incremento de 50% na variação do CDI.

27. Eventos subsequentes
A Empresa constantemente tem avaliado os potenciais impactos do Coronavírus (COVID-19)
nas áreas administrativas e de operações e tem tomado algumas medidas visando a frear a
disseminação da doença e minimizar os impactos econômicos. Ressalta-se ainda que até o
momento não houve impacto relevante ou material em seus negócios que justificasse alteração
nos números relativos a 31 de dezembro de 2019. A Companhia continuará avaliando tais
impactos e riscos e fará as divulgações necessárias quando pertinentes.
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