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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos
Administradores e Acionistas da

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 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 individual e consolidado da CVC
Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB).
Base para a opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Benefício fiscal de ágio incorporado
Conforme divulgado na Nota no 15, a Companhia utilizou-se de benefício fiscal de ágio oriundo da
aquisição das ações da Companhia por Fundo de Investimento em 2009, ocorrendo posteriormente a
incorporação. Em janeiro de 2015, a Companhia foi autuada pela Secretaria da Receita Federal, onde
está sendo questionado a dedutibilidade do benefício fiscal do ágio incorporado para fins do imposto
de renda e contribuição social relativos referente ao período de 2010 a 2013.
Em 31 de dezembro de 2016, o montante relacionado ao referido benefício totaliza R$127.703 mil e a
estimativa de perda em relação à autuação, conforme estipulada pelos consultores jurídicos externos
e pela Companhia é avaliada como “possível”. A avaliação desta estimativa foi significativa para a
nossa auditoria considerando a relevância dos montantes envolvidos, além da complexidade e
subjetividade envolvida na avaliação por parte da Administração e dos consultores jurídicos externos
e em relação ao andamento do processo, que atualmente esta em fase “administrativa”.
Nossos principais procedimentos de auditoria relacionados ao assuntos incluíram, entre outros:
 Discussão dos julgamentos aplicados à autuação e à sua avaliação de probabilidade de perda com
a Administração e com os departamentos envolvidos, inclusive o departamento Jurídico;
 O envolvimento de nossos especialistas de impostos nas discussões e na análise da
correspondência enviada pelos consultores jurídicos externos a qual endereçava os seus
julgamentos e considerações no que diz respeito à natureza do caso e a probabilidade de perda
estimada;
 A avaliação da objetividade e competência desses consultores; e
 A avaliação da adequação das divulgações efetuadas pela Companhia.
Hedge accounting
A CVC Brasil possui transações em moeda estrangeira como parte de suas operações (reservas em
hotéis no exterior, ingressos para parques temáticos e shows etc.) e contratou instrumentos
derivativos com o objetivo de proteção de fluxos de caixa de desembolsos em moeda estrangeira, os
quais foram designados como hedge accounting. O registro dos ganhos e perdas considerados como
efetivos para fins do hedge accounting é efetuado no patrimônio líquido, até que o objeto de cobertura
(item hedgeado) seja reconhecido no resultado, o que ocorre no momento do embarque dos
passageiros relacionados às transações protegidas. Neste momento, o ganho ou perda de cada

2

instrumento designado é reconhecido no resultado na mesma rubrica que o item protegido, neste
caso, a receita de vendas.
Conforme divulgado na Nota no 4.4, o valor líquido de imposto de renda apresentado nas
demonstrações das mutações do patrimônio líquido e em outros resultado abrangentes em 31 de
dezembro de 2016 é de R$4.682 mil. Devido à complexidade da transação, alto grau de julgamento
envolvido e principalmente a estrutura para monitoramento de exposição cambial e do teste de
efetividade, o assunto é significativo para as demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
 Teste documental em base de amostragem das transações individuais que fazem parte dos
compromissos assumidos em moeda estrangeira no decorrer do exercício;
 Teste documental sobre os instrumentos financeiros adquiridos e para os quais uma estrutura de
hedge accounting foi designada;
 Envolvimento de nossos especialistas em instrumentos financeiros derivativos na revisão do
conceito, metodologia, contabilização e cálculo da efetividade dos instrumentos derivativos
utilizados para os quais uma estrutura de hedge accounting foi designada; e
 Avaliamos a adequadação das respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
Reconhecimento de receita
As receitas da Companhia são originadas substancialmente pela intermediação de serviços turísticos
e passagem área e inclui montantes intermediados com base nos contratos de prestação de serviço
com os clientes. Os valores da receita são reconhecidos quando os serviços foram prestados, sendo
que para serviços turísticos isso ocorre no momento do embarque e para a passagem área no
momento da intermediação com o cliente conforme critérios de reconhecimento de receita incluídos
na Nota no 22. A companhia e suas subsidiárias possuem controles manuais e controles
automatizados, que são realizados diariamente para registrar e monitorar o reconhecimento da
receita. Em nossa visão, em função da magnitude dos valores envolvidos, volume de transações e
natureza de suas operações, o assunto é considerado significativo para a nossa auditoria.
Nossos procedimentos de auditoria relacionados com o reconhecimento da receita incluíram, entre
outros:
 Análise da adequação do momento do reconhecimento da receita para uma amostra de transações
incorridas no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, considerando as datas efetivas de
embarque e venda, além de discussões sobre eventuais variações nos montantes da receita
reconhecida no exercício as quais se apresentem de forma distinta as nossas expectativas;
 Teste dos principais controles internos da Companhia os quais estão relacionados ao risco de
reconhecimento de receita para prestação de serviços, incluindo os controles relacionados ao
ambiente de TI e controles automatizados;
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 Teste documental dos principais contratos da Companhia firmados no decorrer do exercício, sua
contabilização e recebimentos subsequentes;
 Confirmação de saldos de contas a receber de clientes para as transações associadas às
administradoras de cartão de crédito; e
 Avaliamos a adequação das respectivas divulgações da Companhia sobre os critérios de
reconhecimento da receita e montantes envolvidos.
Plano de pagamento baseado em ações - “Stock option”
Os planos de remuneração com base em ações da Companhia tem por objeto a outorga de opções
de compra de ações de emissão da Companhia aos participantes com o objetivo de atrair, motivar e
reter executivos-chave. Estes planos incluem opções de compra de ação com base em período de
serviço junto à Companhia.
Conforme divulgado na Nota no 18.b, até 31 de dezembro de 2016, o saldo acumulado no patrimônio
líquido relacionado ao período de aquisição do direito a estas opções totaliza R$88.823 mil, enquanto
as despesas relacionadas ao exercício de 2016 totalizam R$18.492 mil. Os procedimentos adotados
pela Administração da Companhia em relação aos cálculos efetuados para avaliação das opções a
valor justo incluem a utilização de especialistas externos para determinar o valor justo e respectivas
despesas das opções e foram significativos para a nossa auditoria, considerando a complexidade,
subjetividade e alto grau de julgamento profissional associados ao processo de avaliação.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
 Teste documental para todos os novos contratos de opções e modificações de contratos ocorridas
no exercício;
 Recálculo da amortização do valor justo (“fair value”) das opções que são reconhecidos no resultado
como despesa ao longo do período de exercício (“vesting period”);
 Envolvimento de nossos especialistas em avaliação de opções na revisão do conceito, metodologia,
contabilização e cálculo do valor justo das opções outorgadas.
 A avaliação da adequação das respectivas divulgações da Companhia sobre os planos de
pagamento baseados em ações.
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Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia.
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado, foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre este
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas, definido como a Administração,
Comite de Auditoria e Conselho de Administração, são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto estão livres de distorção relevantes, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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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 Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
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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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2017.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Anderson Pascoal Constantino
Contador CRC-1SP190451/O-5
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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)

Notas
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Despesas antecipadas
Contas a receber - aquisição investida
Contas a receber - partes relacionadas
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Ativos de operações descontinuadas

Não circulante
Contas a receber - partes relacionadas
Impostos diferidos
Ativo imobilizado
Ativo intangível
Investimentos
Outros ativos
Total do ativo não circulante

Total do ativo

9

Controladora
31 de dezembro de
2016
2015

Consolidado
31 de dezembro
2016
2015

34.460
1.539.893
487.568
261.125
56.020
5.810
2.384.876

32.051
49.391
1.254.699
480.799
165.977
13.453
4.172
15.381
2.015.923

55.530
1.745.554
538.167
263.117
3.421
21.249
2.627.038

48.677
3.022
49.391
1.394.483
485.570
166.557
13.453
20.763
2.181.916

24

-

-

12.001
2.639.039

-

20
16

186
53.634
5.700
137.890
389.302
23.621
610.333

26.945
79.648
6.118
142.354
284.670
17.638
557.373

186
68.594
19.720
573.538
27.352
689.390

1.326
80.918
10.273
535.144
38.333
665.994

2.995.209

2.573.296

3.328.429

2.847.910

5
6
4.4/4.5
7
8
9
10.c
20

12
11

Controladora
31 de dezembro de
2016
2015

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015

216.121
35.274
404.926
27.852

71.064
343.333
30.105

216.121
35.274
539.728
3.794

71.064
505.351
4.957

36.140
1.288.154
36.664
9.389
22.224
3.529
36.470
2.116.743

40.957
1.126.510
28.491
6.984
25.265
22.129
1.694.838

36.140
1.344.977
64.191
22.610
40.032
3.529
27.371
2.333.767

40.957
1.126.510
46.620
15.108
25.265
32.847
1.868.679

24

2.116.743

1.694.838

14.189
2.347.956

1.868.679

13

76.912

134.991

76.912

134.991

10/20

93.797

98.264

93.797

98.264

15
10 /17.1

28.133
52.931
251.773

24.191
51.708
309.154

39.514
52.931
96
263.250

32.618
51.708
303
317.884

18
18
18
18

281.635
88.823
279.368
(4.682)
(18.451)
626.693

218.103
133.863
146.081
73.183
3.122
(5.048)
569.304

281.635
88.823
279.368
(4.682)
(18.451)
626.693

218.103
133.863
146.081
73.183
3.122
(5.048)
569.304

25

626.693

569.304

90.530
717.223

92.043
661.347

2.995.209

2.573.296

3.328.429

2.847.910

Notas
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Fornecedores
Contas a pagar - partes relacionadas
Contas a pagar aquisição investida - partes
relacionadas
Venda antecipada de pacotes turísticos
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Dividendos a pagar
Contas a pagar aquisição de controlada
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo de operações descontinuadas

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar aquisição investida - partes
relacionadas
Provisão para demandas judiciais e
administrativas
Contas a pagar de aquisição de controlada
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Dividendo adicional proposto
Outros resultados abrangentes
Ações em tesouraria
Patrimônio líquido
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

13
4.4/4.5
20
10/20
21

10/17.1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando apresentado de outra forma)

Notas

Controladora
31 de dezembro de
2016
2015

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015

22

797.481
(47.867)
749.614

763.469
(45.866)
717.603

1.140.276
(76.347)
1.063.929

942.689
(60.810)
881.879

23
23
23
11

(164.639)
(170.404)
(30.933)
32.936
(24.966)
391.608

(170.110)
(168.092)
(26.857)
29.617
(18.412)
363.749

(185.157)
(349.258)
(60.851)
(29.298)
439.365

(183.105)
(263.117)
(31.436)
(19.770)
384.451

Despesas financeiras, líquidas

19

(140.451)

(116.080)

(139.767)

(116.898)

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social

16

251.157

247.669

299.598

267.553

16

(73.443)
(43.066)
(30.377)

(76.482)
(19.464)
(57.018)

(100.202)
(82.388)
(17.814)

(92.319)
(32.667)
(59.652)

177.714

171.187

199.396

175.234

-

-

Lucro líquido do exercício

177.714

171.187

197.209

175.234

Atribuido a acionistas controladores
Atribuido a acionistas não controladores

177.714
-

171.187
-

177.714
19.495

171.187
4.047

Receita bruta de vendas
Impostos sobre vendas
Receita líquida de vendas
Despesas operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais
Lucro antes do resultado financeiro

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido das operações em
continuidade
Prejuízo após os tributos das operações
em descontinuidade

24

Lucro por ação - básico (R$)

26

1,34

1,29

Lucro por ação - diluído (R$)

26

1,30

1,27

(2.187)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)
Controladora
31 de dezembro de
2016
2015
Lucro líquido do exercício
Efeito do hedge de fluxo de caixa
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Resultado abrangente líquido a ser reclassificado para
o resultado em exercícios subsequentes
Total de resultado abrangente do exercício
Atribuído a acionistas controladores
Atribuído a acionistas não controladores

177.714

171.187

197.209

175.234

(11.824)
4.020

(1.098)
373

(11.824)
4.020

(1.098)
373

(7.804)

(725)

(7.804)

(725)

169.910
169.910
-

170.462
170.462
-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015

189.405
169.910
19.495

174.509
170.462
4.047

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)

Notas
Saldos em 31 de dezembro de 2014
Aquisição de controladas
Aumento de capital social
Capitalização de reserva de ágio
Outorga de opções
Ações em tesouraria
Resultado líquido sobre hedge de fluxo de
caixa
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Liquidação de dividendo adicional
proposto
Dividendo adicional proposto
Juros sobre Capital Próprio
Retenção de lucro
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Capitalização de reserva de ágio
Outorga de opções
Aquisição de ações em tesouraria
Exercício de opções através da alienação
de ações em tesouraria
Resultado líquido sobre hedge de fluxo de
caixa
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva de expansão
Dividendos mínimos obrigatórios
Liquidação de dividendo adicional
proposto
Dividendo adicional proposto
Constituição Reserva de capital de giro
Juros sobre Capital Próprio
Retenção de lucro
Saldos em 31 de dezembro de 2016

18.a
18.b
18.e

18.d

18.d
18.d
18.d

18.b
18.e

18.d

18.d
18.d
18.d

Capital
social

Reserva de capital
Reserva de
pagamento
baseado em
Ações em
Reserva
ações
tesouraria
de ágio
(5.048)

Reserva de lucros

Reserva
legal

Reserva
capital
de giro

Reserva
de
expansão

Reserva de
retenção de
lucros

Dividendo
adicional
proposto

10.392
-

11.062
-

11.062
-

56.218
-

62.884
-

-

8.559
-

-

-

-

-

171.187
(8.559)
(25.265)

18.951

11.062

11.062

48.788
105.006

(62.884)
73.183
73.183

(73.183)
(15.392)
(48.788)
-

-

-

-

-

-

-

94.026
28.781
95.296
-

50.507
19.824
-

-

-

218.103

70.331

(5.048)

63.532

63.532
-

18.492
-

(14.693)

(63.532)
-

-

-

1.290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.321
-

-

-

281.635

88.823

(18.451)

-

18.951

33.321
44.383

44.383

66.645
171.651

(73.183)
-

-

158.828
(95.296)
-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Lucros
(prejuízos)
acumulados
-

177.714
(33.321)
(22.224)
(33.321)
(22.203)
(66.645)
-

Participação
de acionistas
não
controladores

Outros
resultados
abrangentes

Patrimônio
líquido

3.847
-

458.826
28.781
19.824
(5.048)

87.996
-

458.826
87.996
28.781
19.824
(5.048)

(725)
171.187
(25.265)

4.047
-

(725)
175.234
(25.265)

3.122

(62.884)
(15.392)
569.304

92.043

(62.884)
(15.392)
661.347

-

18.492
(14.693)

-

18.492
(14.693)

1.290

-

(725)
-

-

Patrimônio
líquido
consolidado

1.290

(7.804)
-

(7.804)
177.714
(22.224)

19.495
(21.008)

(7.804)
197.209
(43.232)

(4.682)

(73.183)
-

90.530

(73.183)
-

(22.203)
626.693

(22.203)
717.223

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)
Controladora
31 de dezembro de
2016
2015

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais
177.714
177.714

171.187
171.187

199.396
(2.187)
197.209

175.234
175.234

30.377
30.933
18.652
18.492
67.808
(32.936)
18.224
329.264

57.018
26.857
18.335
19.824
35.405
(29.617)
19.161
318.170

16.686
60.850
22.446
18.492
67.808
24.457
407.948

59.652
31.436
21.842
19.824
35.405
19.182
362.575

(303.846)
(6.769)
(20.972)
(36.463)

115.385
(197.824)
(1.538)
(13.382)

(346.801)
(38.491)
(22.134)
7.803

136.962
(202.590)
1.459
(1.705)

(5.295)
(2.253)
161.644
8.173
2.405
2.969
59
128.916

51.621
12.435
(104.515)
2.947
(11.483)
(22.629)
149.187

(36.451)
17.305
161.644
16.563
7.018
(14.367)
160.037

20.632
(3.709)
(108.861)
432
(9.432)
(31.926)
163.837

(26.051)
-

(111)
(36.174)
-

(10.735)
(58.162)
3.022

(136)
(43.482)
(3.022)

(43.655)
(69.706)

(78.949)
(115.234)

(27.307)
(93.182)

(66.911)
(113.551)

348.357
(191.283)
(65.634)
(2.363)
(120.651)
(13.403)
(44.977)

28.781
260.000
(110.000)
(75.000)
(68.282)
15.787
(98.391)
(3.904)
(51.009)

348.357
(191.283)
(65.634)
(2.363)
(123.852)
(13.403)
(48.178)

28.781
260.000
(110.000)
(75.000)
(68.282)
15.787
(98.391)
(3.904)
(51.009)

Efeito do hedge de fluxo de caixa

(11.824)

(1.099)

(11.824)

(1.099)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

2.409
32.051
34.460

(18.155)
50.206
32.051

6.853
48.677
55.530

(1.822)
50.499
48.677

Lucro líquido das operações em continuidade
Prejuízo das operações descontinuadas
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com o caixa das atividades
operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depreciação e amortização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Despesas com pagamentos baseados em ações
Juros e variação monetária
Equivalência patrimonial
Outras provisões
Redução (aumento) em ativos
Contas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Despesas antecipadas
Outras contas a receber
Aumento (redução) em passivos
Fornecedores
Contas a pagar - partes relacionadas
Venda antecipada de pacotes turísticos
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Dividendos recebidos de controladas
Outras contas a pagar
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Ativo imobilizado
Ativo intangível
Aplicação em títulos e valores mobiliários
Pagamento pelas aquisições de participação em controladas, líquido do
caixa adquirido
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento do capital social
Captação de empréstimos e financiamentos
Liquidação de empréstimos
Pagamento de dívida com partes relacionadas (earn-out)
Juros pagos
Liquidação de instrumentos derivativos
Dividendos pagos
Aquisição de ações próprias
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)
Controladora
31 de dezembro de
2016
2015

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015

778.830
797.482
(18.652)

745.134
763.469
(18.335)

1.117.830
1.140.276
(22.446)

920.847
942.689
(21.842)

(144.349)
(144.349)

(152.940)
(152.940)

(172.856)
(172.856)

(176.960)
(176.960)

Valor adicionado bruto

634.481

592.194

944.974

743.887

3. Depreciação e amortização

(30.933)

(26.857)

(60.851)

(31.436)

4. Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Resultado de equivalência patrimonial

603.548
32.936

565.337
29.617

884.123
-

712.451
-

5. Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

636.484
14.199

594.954
7.261

884.123
19.784

712.451
7.803

Valor adicionado total a distribuir

650.683

602.215

903.907

720.254

Valor adicionado distribuído

(650.683)

(602.215)

(903.907)

(720.254)

6. Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Plano de pagamento baseado em ações
Benefícios
Encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais
Juros e aluguéis
Juros
Taxa de cartão de crédito
Outras

(120.732)
(86.863)
(18.492)
(9.849)
(5.528)
(139.748)
(122.680)
(17.068)
(212.489)
(154.742)
(50.162)
(7.585)

(112.286)
(78.675)
(19.824)
(8.863)
(4.924)
(141.245)
(124.850)
(16.395)
(177.497)
(120.919)
(48.582)
(7.996)

(241.266)
(181.629)
(18.492)
(26.969)
(14.176)
(214.160)
(182.117)
(32.043)
(251.272)
(159.446)
(56.526)
(35.300)

(177.615)
(126.092)
(19.824)
(17.859)
(13.840)
(177.545)
(154.236)
(23.309)
(189.860)
(121.850)
(50.541)
(17.469)

7. Remuneração de capitais próprios
Dividendos pagos ou creditados aos sócios
Constituição de reserva de expansão
Constituição de reserva de capital de giro
Dividendo adicional proposto
Lucros retidos
Participação de não controladores nos lucros retidos

(177.714)
(44.427)
(33.321)
(33.321)
(66.645)
-

(171.187)
(40.657)
(8.559)
(73.183)
(48.788)
-

(197.209)
(44.427)
(33.321)
(33.321)
(66.645)
(19.495)

(175.234)
(40.657)
(8.559)
(73.183)
(48.788)
(4.047)

1. Receitas
Receita bruta de vendas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
2. Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros e outros

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais
A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“CVC” ou “Companhia”) é uma sociedade
anônima, de capital aberto, com sede em Santo André, Estado de São Paulo, listada na
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sob o código CVCB3 . A CVC e
suas subsidiárias tem como atividade principal a prestação de serviços de turismo,
compreendendo a intermediação, individualmente ou na forma agregada (pacotes turísticos),
venda de serviços turísticos incluindo passagens aéreas, transporte terrestre, reservas de hotéis,
passagens de cruzeiros marítimos, intercâmbio cultural e profissional, entre outros.
Em 31 de dezembro de 2016, a CVC possuía 59 lojas próprias, 1.036 agências de viagem
exclusivas CVC e mais 7 lojas CVC intercâmbio. Além disso, possui também aproximadamente
6.778 agentes de viagens registrados em todo o país. A CVC também possui acordos com
representantes locais para a prestação de serviços com a marca CVC na Argentina e no
Uruguai.
Os serviços turísticos intermediados pela CVC são substancialmente oferecidos diretamente aos
clientes por meio de prestadores de serviços independentes, de acordo com as premissas da Lei
Geral do Turismo (Lei nº 11.771/08).
Durante os últimos anos a Companhia tem efetuado aquisições de empresas, conforme
apresentados a seguir:
Subsidiária
Grupo Duotur
Submarino Viagens
Viatrix Viagens e Turismo

% - Adquirido

Data

Negócio de turismo

51%
100%
100%

31/08/2015
31/08/2015
29/12/2016

Viagem Corporativo
Canal Online
Intercâmbio Cultural e Profissional

Para maiores informações ver nota explicativa nº 10.
A emissão dessas demonstrações finaceiras individuais e consolidadas foi autorizada pelo
Conselho de Administração em 15 de fevereiro de 2017.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As práticas contábeis significativas adotadas pela Companhia estão descritas nas notas
explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados; aquelas aplicáveis, de modo
geral, em diferentes aspectos das demonstrações financeiras, estão apresentadas nesta seção.
Práticas contábeis de transações consideradas imateriais não foram incluídas nas
demonstrações financeiras.
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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
Ressalta-se, ainda, que as práticas contábeis foram aplicadas de modo uniforme no exercício
corrente, estão consistentes com o exercício anterior apresentado e são comuns à controladora
e controladas, sendo que, quando necessário, as demonstrações financeiras das controladas
são ajustadas para atender este critério.
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação
As informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão.
a)

Informações contábeis consolidadas
As informações contábeis foram preparadas tomando como base os padrões
internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting
Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial
Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil através do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e
orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

b)

Informações contábeis individuais
As informações contábeis individuais da controladora foram preparadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação
societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei
nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”).
As informações contábeis consolidadas e individuais foram elaboradas com base no
custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos
seus valores justos.
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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2. Base de consolidação e investimentos em controladas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem:
Subsidiárias
CVC Serviços
Duotur Participações S.A.
READ Serviços Turisticos
Refa Participações S.A.
Reserva Fácil
Submarino Viagens Ltda.
Viatrix Viagens

Principal atividade
Direta
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Direta
Direta

Serviços turisticos
Consolidadora áerea
Consolidadora áerea
Consolidadora áerea
Consolidadora áerea
Pacote turístico on line
Intermediação cultural e
profissional

País-sede

Participação
2016
2015

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

99,9%
100%
51%
100%
51%
100%

99,9%
100%
51%
100%
51%
100%

Brasil

100%

-

As demonstrações financeiras individuais das subsidiárias e controladas indiretas foram
elaboradas na mesma data de encerramento da Companhia, adotando-se políticas
contábeis consistentes. Todos os saldos entre a Companhia e suas subsidiárias e
controladas indiretas, receitas e despesas, ganhos e perdas não realizados e eventuais
dividendos são integralmente eliminados nas demonstrações financeiras consolidadas.
Os investimentos nas subsidiárias nas demonstrações financeiras individuais estão
avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, a
moeda do ambiente econômico no qual a Companhia atua (a “moeda funcional").
Conversão de moeda estrangeira
As operações em moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos
monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos no resultado do exercício como
receita ou despesa financeira, exceto quando diferidos no patrimônio, quando qualificados
como operações de hedge de fluxo de caixa.
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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Instrumentos financeiros
2.4.1. Ativos financeiros
Os ativos financeiros da Companhia são classificados como (i) ativos financeiros a
valor justo por meio do resultado; (ii) empréstimos e recebíveis; e (iii) derivativos
classificados como instrumentos de hedge eficazes, conforme a situação.
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso
de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro.
a)

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado
Incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros
designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Estes
ativos são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos
com o objetivo de venda no curto prazo. Ganhos e perdas destes ativos são
reconhecidos na demonstração do resultado. Para os anos de 2016 e 2015, a
Companhia não possui estas transações.

b)

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com
pagamentos fixos e determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a
mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo
amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos
perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado
levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas
ou custos incorridos. A amortização do método de juros de efetivos é incluída
na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por
redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no
resultado.
São incluídos nessa classificação (i) contas a receber de clientes e de
transações com partes relacionadas; (ii) adiantamentos a fornecedores; e
(iii) outras contas a receber.
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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Instrumentos financeiros--Continuação
2.4.1. Ativos financeiros--Continuação
b)

Empréstimos e recebíveis--Continuação
Desreconhecimento (baixa)
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou
parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado principalmente
(ou seja, excluído do resultado do exercício) quando:
 Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem;
 A Companhia e suas subsidiárias transferiram os seus direitos de receber
fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os
fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de
um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia e suas subsidiarias transferem
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, ou (b) a
Companhia e suas subsidiárias não transferem nem reteve substancialmente
todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre
o ativo.
Quando a Companhia e suas subsidiárias tiverem transferidos seus direitos de
receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo de repasse e
não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios
relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento
contínuo da Companhia e suas subsidiárias com o ativo.
O envolvimento contínuo que toma a forma de garantia em relação ao ativo
transferido é mensurado com base no valor contábil original do ativo ou no valor
máximo da contraprestação que poderia ser exigido que a Companhia e suas
subsidiárias amortizassem, dos dois, o menor.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Instrumentos financeiros--Continuação
2.4.1. Ativos financeiros--Continuação
b)

Empréstimos e recebíveis--Continuação
Redução do valor recuperável de ativos financeiros
O Grupo avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que
determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não é
recuperável. Uma perda só existe se, e somente se, houver evidência objetiva
de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que
tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de
perda” ocorrido) e tenham impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo
financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que possa ser razoavelmente
estimado. Evidência de perda por redução ao valor recuperável pode incluir
indicadores de que as partes tomadoras do empréstimo estão passando por um
momento de dificuldade financeira relevante. A probabilidade de que as
mesmas irão entrar em falência ou outro tipo de reorganização financeira,
default ou atraso de pagamento de juros ou principal pode ser indicada por uma
queda mensurável do fluxo de caixa futuro estimado, como mudanças em
vencimento ou condição econômica relacionados com defaults.

c)

Ativos financeiros ao custo amortizado
Em relação aos ativos financeiros apresentados ao custo amortizado, a
Companhia inicialmente avalia individualmente se existe evidência clara de
perda por redução ao valor recuperável de cada ativo financeiro que seja
individualmente significativa, ou em conjunto para ativos financeiros que sejam
individualmente significativos.
Se a Companhia concluir que não existe evidência de perda por redução ao
valor recuperável para um ativo financeiro individualmente avaliado, quer
significativo ou não, o ativo é incluído em um grupo de ativos financeiros com
características de risco de crédito semelhantes e é avaliado em conjunto em
relação à perda por redução ao valor recuperável. Ativos que são avaliados
individualmente para fins de perda por redução ao valor recuperável e para
os quais uma perda por redução ao valor recuperável seja, ou continue a ser,
reconhecida não são incluídos em uma avaliação conjunta de perda por
redução ao valor recuperável.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Instrumentos financeiros--Continuação
2.4.1. Ativos financeiros--Continuação
c)

Ativos financeiros ao custo amortizado--Continuação
O valor de qualquer perda por redução ao valor recuperável é mensurado como
a diferença entre o valor do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados (excluindo perdas de crédito futuras esperadas e ainda não
ocorridas). O valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados é descontado
pela taxa de juros efetiva original para o ativo financeiro.
O valor contábil do ativo é reduzido por meio de uma provisão, e o valor da
perda é reconhecido na demonstração do resultado. Os empréstimos,
juntamente com a correspondente provisão, são baixados quando não há
perspectiva realista de sua recuperação futura e todas as garantias tenham sido
realizadas ou transferidas para a Companhia. Se, em um exercício
subsequente, o valor da perda estimada de valor recuperável aumentar ou
diminuir devido a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda por
redução ao valor recuperável, a perda anteriormente reconhecida é aumentada
ou reduzida ajustando-se a provisão. Em caso de eventual recuperação futura
de um valor baixado, essa recuperação é reconhecida na demonstração do
resultado.

2.4.2. Passivos financeiros
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso
de empréstimos e financiamentos, líquido aos custos da operação diretamente
atribuíveis, conforme o caso.
Passivos financeiros da Companhia são classificados como (i) mensurado pelo
valor justo por meio do resultado; (ii) empréstimos ou financiamentos; ou (iii)
derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, quando
aplicável.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Instrumentos financeiros--Continuação
2.4.2. Passivos financeiros--Continuação
a)

Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem os
instrumentos financeiros derivativos, passivos financeiros mantidos para
negociação, quando forem adquiridos com o objetivo de recompra no curto
prazo, e passicos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor
justo por meio do resultado. Ganhos e perdas de passivos para negociação são
reconhecidos na demonstração do resultado. A Companhia possui passivos
financeiros a valor justo por meio do resultado compostos por empréstimos que
são designados como objeto de contabilidade de hedge de valor justo.

b)

Empréstimos e financiamentos
Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e financiamentos sujeitos a
juros são mensurados pelo custo amortizado, utilizando-se o método da taxa
efetiva de juros efetiva. 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 efetivos.

2.4.3. Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge
Os instrumentos financeiros derivativos designados em operações de hedge são
contabilizados pelo seu valor justo. Derivativos são apresentados como ativos
financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos
financeiros quando o valor justo for negativo.
A Companhia efetua o registro dos ganhos e perdas considerados como efetivos
para fins do hedge accounting em conta específica no patrimônio líquido, até que o
objeto de cobertura (item hedgeado) afete o resultado no momento do embarque
dos passageiros relacionados às transações protegidas, momento no qual este
ganho ou perda de cada instrumento designado deverá afetar o resultado na
mesma rubrica que o item protegido, sendo em nosso caso a receita de vendas.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.5. Combinação de negócios
Combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de
uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com
base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não
controladores na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve
mensurar a participação de não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na
sua participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente
atribuíveis à aquisição devem ser contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, o Grupo avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o
objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as
circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, o que inclui a
segregação, por parte da adquirida, de derivativos embutidos existentes em contratos
hospedeiros na adquirida.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida a
valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da
contraprestação contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser
reconhecidas de acordo com o CPC 38 na demonstração do resultado.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida
em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os
passivos assumidos).
Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a
diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer
perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio
adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a
cada uma das unidades geradoras de caixa do Grupo que se espera sejam beneficiadas
pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da
adquirida serem atribuídos a essas unidades.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.5. Combinação de negócios--Continuação
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa
unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da
operação ao apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas
circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais da parcela alienada em
relação à unidade geradora de caixa mantida.
2.6. Mensuração do valor justo
A Companhia e suas subsidiárias mensuram instrumentos financeiros, como, por exemplo,
derivativos e ativos não financeiros, como propriedades para investimento, a valor justo em
cada data de fechamento do balanço patrimonial.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência
de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de
mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação
para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá:
 No mercado principal para o ativo ou passivo; ou
 Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o
passivo.
O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pela Companhia e suas
subsidiárias.
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os
participantes do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo
que os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econômico.
A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a
capacidade de um participante do mercado gerar benefícios econômicos por meio da
utilização ideal do ativo ou vendendo-o a outro participante do mercado que também
utilizaria o ativo de forma ideal.
A Companhia e suas subsidiárias utilizam técnicas de avaliação adequadas nas
circunstâncias e para as quais haja dados suficientes para mensuração do valor justo,
maximizando o uso de informações disponíveis pertinentes e minimizando o uso de
informações não disponíveis.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Mensuração do valor justo--Continuação
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita
abaixo, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do
valor justo como um todo:
 Nível 1 - preços de mercado cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos;
 Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável;
 Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras a valor justo de forma
recorrente, a Companhia e suas subsidiárias determinam se ocorreram transferências entre
níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais
baixo e significativa para mensuração do valor justo como um todo) ao final de cada
período de divulgação.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Mensuração do valor justo--Continuação
Para fins de divulgações do valor justo, a Companhia e suas subsidiárias determinaram
classes de ativos e passivos com base na natureza, características e riscos do ativo ou
passivo e o nível da hierarquia do valor justo, conforme acima explicado. As
correspondentes divulgações a valor justo de instrumentos financeiros e ativos não
financeiros mensurados a valor justo ou no momento da divulgação dos valores justos são
resumidas nas respectivas notas.
2.7. Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
A demonstração do valor adicionado (DVA), não é requerida pelas IFRS, sendo
apresentada de forma suplementar em atendimento à legislação societária brasileira. Sua
finalidade é evidenciar a riqueza criada pela Companhia e suas controladas durante o
período, bem como demonstrar sua distribuição entre os diversos agentes.
2.8. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2016
A Companhia aplicou, pela primeira vez, determinadas normas e alterações, em vigor para
períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2016 ou após essa data. A Companhia
decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que
tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.8. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2016-Continuação
Para que as normas e alterações fossem aplicadas pela primeira vez em 2016, elas não
poderiam ter impacto material sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas anuais da Companhia.
A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e alterações são descritos a seguir:
Alterações à IFRS 11 - Acordos Conjuntos: Contabilização de Aquisições de Partes
Societárias
As alterações à IFRS 11 exigem que um operador conjunto, que esteja contabilizando a
aquisição de participação societária em uma operação conjunta na qual a atividade da
operação conjunta constitua um negócio, aplique os princípios pertinentes da IFRS 3 Combinação de Negócios para contabilização de combinações de negócios. As alterações
também esclarecem que uma participação societária previamente mantida em uma
operação conjunta não é reavaliada sobre a aquisição de participação adicional na mesma
operação conjunta enquanto o controle conjunto for mantido. Adicionalmente, uma exclusão
de escopo foi adicionada à IFRS 11 para especificar que as alterações não se aplicam
quando as partes que compartilham controle conjunto, inclusive a entidade de reporte,
estiverem sob controle comum da parte controladora principal.
As alterações se aplicam tanto à aquisição da participação inicial em uma operação
conjunta quanto à aquisição de quaisquer participações adicionais na mesma operação
conjunta, sendo aplicadas prospectivamente. As referidas alterações não têm impacto
sobre a a Companhia e suas subsidiárias, uma vez que não houve aquisição de
participação em operação conjunta durante o período.
Alterações à IAS 16 e à IAS 38 - Esclarecimento sobre os Métodos Aceitáveis de
Depreciação e Amortização
As alterações esclarecem o princípio na IAS 16 - Ativo imobilizado e na IAS 38 - Ativos
Intangíveis que a receita reflete um modelo de benefícios econômicos gerados com base
na operação de um negócio (do qual o ativo faz parte), em vez dos benefícios econômicos
consumidos por meio do uso do ativo. Como resultado, um método baseado em receita não
pode ser utilizado para fins de depreciação de ativo imobilizado, podendo ser utilizado
somente em circunstâncias muito limitadas para amortizar os ativos intangíveis. As
alterações são aplicadas de forma prospectiva e não têm impacto sobre a Companhia e
suas subsidiárias, uma vez que não foi utilizado o método baseado em receitas para
amortização dos ativos não circulantes.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.8. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2016-Continuação
Alterações à IAS 27 - Método de Equivalência Patrimonial em Demonstrações Financeiras
Separadas
As alterações permitirão que as entidades utilizem o método de equivalência patrimonial ao
contabilizarem investimentos em controladas, joint ventures e coligadas em demonstrações
financeiras separadas. As entidades que já estejam adotando a IFRS e optem por passar a
adotar o método da equivalência patrimonial em suas demonstrações financeiras
separadas terão de aplicar essa mudança retrospectivamente. Essas alterações não têm
impacto sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.
Melhorias anuais - Ciclo 2012-2014
Essas melhorias incluem:
IFRS 5 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operações Descontinuadas. Ativos
(ou grupos de alienação) são geralmente alienados por meio de venda ou distribuição aos
titulares. A alteração esclarece que a mudança de um desses métodos de alienação para
outro não seria considerada um novo plano de alienação, mas sim uma continuação do
plano original. Portanto, não há interrupção da aplicação das exigências da IFRS 5. Esta
alteração deve ser aplicada prospectivamente.
IFRS 7 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação
i)

Contratos de serviços
A alteração esclarece que um contrato de serviço que inclua uma taxa pode constituir
envolvimento contínuo em um ativo financeiro. Uma entidade deve avaliar a natureza
desta taxa e o acordo em comparação à orientação sobre envolvimento contínuo na
IFRS 7, a fim de avaliar se a evidenciação é exigida. A avaliação de quais contratos de
serviços constituem envolvimento contínuo deve ser feita retrospectivamente. Contudo,
a evidenciação exigida não precisa ser fornecida para qualquer período iniciado antes
do período anual em que a entidade aplicar pela primeira vez as alterações.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.8. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2016-Continuação
IFRS 7 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação--Continuação
ii)

Aplicabilidade das alterações à IFRS 7 para demonstrações financeiras intermediárias
condensadas
A alteração esclarece que as exigências de evidenciação de compensação não se
aplicam a demonstrações financeiras intermediárias condensadas, a não ser que tal
evidenciação forneça uma atualização significativa às informações divulgadas no
relatório anual mais recente. Em caso de necessidade de aplicação deverá ser feito de
forma retroativa.

IAS 19 - Benefícios a Empregados
A alteração esclarece que a profundidade do mercado de títulos privados de alta qualidade
é avaliada com base na moeda de denominação da obrigação, e não no país em que se
encontra a obrigação. Quando não existe um mercado profundo para títulos privados de
alta qualidade nessa moeda, devem ser usadas taxas de títulos públicos. Essa alteração é
aplicada retrospectivamente.
IAS 34 - Demonstração Intermediária
A alteração esclarece que as divulgações intermediárias exigidas devem ser feitas nas
demonstrações financeiras intermediárias ou incorporadas por referência cruzada entre as
demonstrações financeiras intermediárias e onde quer que sejam incluídas no relatório
financeiro intermediário (por exemplo, no relatório de comentários da administração ou
relatório de riscos). As demais informações no relatório financeiro intermediário devem
estar disponíveis aos usuários nos mesmos termos que as demonstrações financeiras
intermediárias e na mesma época. Essa alteração deve ser aplicada retrospectivamente.
Essas alterações não terão nenhum impacto sobre a Companhia e suas subsidiárias.

30

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.8. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2016-Continuação
Alterações à IAS 1 - Iniciativa de Divulgação
As alterações à IAS 1 esclarecem, em vez de mudar significativamente, as atuais
exigências da IAS 1. As alterações esclarecem:
As exigências de materialidade da IAS 1.
 Que itens de linhas específicas das demonstrações do resultado e de outros resultados
abrangentes e do balanço patrimonial podem ser desagregados.
 Que as entidades têm flexibilidade quanto à ordem de apresentação das notas
explicativas.
 Que a parcela de outros resultados abrangentes de associadas e empreendimentos
controlados em conjunto (joint ventures) contabilizada com base no método de
equivalência patrimonial deve ser apresentada de forma agregada como um único item de
linha, e classificada entre os itens que serão ou não reclassificados posteriormente para o
resultado.
Adicionalmente, as alterações esclarecem as exigências aplicáveis quando subtotais
adicionais são apresentados no balanço patrimonial e nas demonstrações do resultado e
de outros resultados abrangentes. Estas alterações não tiveram nenhum impacto sobre a
Companhia e suas subsidiárias.
Alterações às IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 - Entidades de Investimento: Exceções à Regra
de Consolidação
As alterações abordam questões que têm surgido na aplicação da exceção a entidades de
investimento segundo a IFRS 10 - Demonstrações Financeiras Consolidadas. As alterações
à IFRS 10 esclarecem que a isenção de apresentação de demonstrações financeiras
consolidadas é aplicável à controladora que seja subsidiária de uma entidade de
investimento quando a entidade de investimento mensura todas as suas subsidiárias ao
valor justo.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.8. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2016-Continuação
Alterações às IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 - Entidades de Investimento: Exceções à Regra
de Consolidação--Continuação
Além disso, as alterações à IFRS 10 esclarecem que somente a subsidiária de uma
entidade de investimento que não seja ela própria uma entidade de investimento e que
preste serviços de suporte à entidade de investimento é consolidada. Todas as demais
subsidiárias de uma entidade de investimento são mensuradas ao valor justo. As alterações
à IAS 28 - Investimentos em Associadas e Empreendimentos Controlados em Conjunto
permitem que o investidor, ao aplicar o método de equivalência patrimonial, retenha a
mensuração a valor justo aplicada pela entidade de investimento associada ou controlada
em conjunto às suas participações em subsidiárias. Essas alterações são adotadas
retrospectivamente sem nenhum impacto sobre a Companhia, uma vez que a exceção de
consolidação não é aplicada.
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das
demonstrações financeiras da Companhia são abaixo apresentadas. A Companhia e suas
subsidiárias pretendem adotar essas normas, se aplicável, quando entrarem em vigência.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016--Continuação
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, que
substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e todas as
versões anteriores da IFRS 9. A IFRS 9 reúne todos os três aspectos da contabilização de
instrumentos financeiros do projeto: classificação e mensuração, perda por redução ao
valor recuperável e contabilização de hedge. A IFRS 9 está em vigência para períodos
anuais iniciados em 1º de janeiro de 2018 ou após essa data, sendo permitida a aplicação
antecipada.
Exceto para contabilidade de hedge, é exigida aplicação retrospectiva, não sendo
obrigatória, no entanto, a apresentação de informações comparativas.
Para contabilidade de hedge, as exigências são geralmente aplicadas prospectivamente,
salvo poucas exceções.
A Companhia e suas subsidiárias planejam adotar a nova norma na efetiva data de entrada
em vigor. No decorrer de 2016, a Companhia e suas subsidiárias realizaram uma avaliação
detalhada dos impactos de todos os três aspectos da IFRS 9. Essa avaliação preliminar
baseia-se nas informações atualmente disponíveis e pode estar sujeita a mudanças em
razão de análises detalhadas complementares ou informações adicionais cabíveis e
evidenciáveis que sejam disponibilizadas para a Companhia e suas subsidiárias no futuro.
Em geral, a Companhia e suas subsidiárias não esperam impacto significativo sobre seus
balanços patrimoniais e patrimônios líquidos, inclusive a avaliação efetuado
preliminarmente demonstra que não serão necessários complementos na perda por
redução do valor recuperável, sendo que a provisão existente será suficiente.
a)

Classificação e mensuração
A Companhia e suas subsidiárias não esperam um impacto significativo no seus
balanços patrimoniais ou patrimônios líquidos ao aplicar as exigências de classificação
e mensuração da IFRS 9. Ela espera continuar a mensurar a valor justo todos os ativos
financeiros atualmente mantidos a valor justo. Ações patrimoniais cotadas atualmente
mantidas como disponíveis para venda com ganhos e perdas registrados em outros
resultados abrangentes serão mensuradas a valor justo por meio do resultado, o que
aumentará a volatilidade no resultado registrado. A reserva de disponíveis para venda
atualmente em outros resultados abrangentes acumulados será reclassificada para
lucros acumulados de abertura.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016--Continuação
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros--Continuação
a)

Classificação e mensuração--Continuação
Espera-se que os títulos de dívida sejam mensurados a valor justo por meio de outros
resultados abrangentes segundo a IFRS 9, uma vez que a Companhia e suas
subsidiárias esperam não só manterem os ativos para recolher os fluxos de caixa
contratuais mas também vender um montante significativo com relativa frequência.
As ações patrimoniais em empresas sem registro em bolsa devem ser mantidas no
futuro próximo. A Companhia e suas subsidiárias esperam aplicar a opção de
apresentar mudanças no valor justo em outros resultados abrangentes e, portanto,
acredita que a aplicação da IFRS 9 não teria um impacto significativo. Se a Companhia
e suas subsidiárias não fossem aplicar essa opção, as ações seriam mantidas a valor
justo por meio do resultado, o que aumentaria a volatilidade do resultado registrado.
Empréstimos, bem como contas a receber de clientes são mantidos para recolher os
fluxos de caixa contratuais e devem dar origem a fluxos de caixa que representem
exclusivamente pagamentos de principal e juros. Assim, a Companhia e suas
subsidiárias esperam que esses continuem a ser mensurados pelo custo amortizado
segundo a IFRS 9. No entanto, a Companhia e suas subsidiárias analisarão as
características dos fluxos de caixa contratuais desses instrumentos em mais detalhe
antes de concluir se todos esses instrumentos atendem os critérios para mensuração
pelo custo amortizado segundo a IFRS 9.

b)

Perdas por redução do valor recuperável (“impairment”)
A IFRS 9 requer que a Companhia e suas subsidiárias registrem perdas de crédito
esperadas sobre todos os seus títulos de dívida, empréstimos e contas a receber de
clientes, para 12 meses ou em base vitalícia. A Companhia e suas subsidiárias
esperam aplicar o modelo simplificado e registrar as perdas esperadas em base
vitalícia sobre todas a contas a receber de clientes. A Companhia e suas subsidiárias
não esperam um impacto significativo em seu patrimônio líquido.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016--Continuação
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros--Continuação
c)

Contabilidade de hedge
A Companhia e suas subsidiárias acreditam que todas as relações de hedge existentes
que atualmente são designadas em relações de hedge efetivas ainda se qualificarão
para contabilidade de hedge (“hedge accounting”) segundo a IFRS 9. Como a IFRS 9
não altera os princípios gerais de como uma entidade contabiliza hedges efetivos, a
Companhia e suas subsidiárias não esperam um impacto significativo como resultado
da aplicação da IFRS 9. A Companhia e suas subsidiárias avaliarão possíveis
mudanças relacionadas com a contabilização futuramente.

IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes
A IFRS 15, emitida em maio de 2014, estabelece um novo modelo constante de cinco
passos que será aplicado às receitas originadas de contratos com clientes. Segundo a
IFRS 15, as receitas são reconhecidas em valor que reflete a contraprestação à qual uma
entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços a um cliente.
A nova norma para receitas substituirá todas as atuais exigências para reconhecimento de
receitas segundo as IFRS. Adoção retrospectiva integral ou adoção retrospectiva
modificada é exigida para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018, sendo
permitida adoção antecipada. A Companhia e suas subsidiárias planejam adotar a nova
norma na efetiva data da sua entrada em vigor, utilizando o método de adoção
retrospectiva integral. No decorrer de 2016, a Companhia e suas subsidiárias realizaram
uma avaliação preliminar da IFRS 15, a qual está sujeita a mudanças em razão de análises
mais detalhadas em andamento.
A Companhia e suas subsidiárias atuam no setor de intermediação de prestação de
serviços de turísticos. Os serviços turísticos são prestados individualmente em contratos
separados, identificados com os clientes, ou agrupados como um pacote de serviços.
A Companhia e suas subsidiárias não esperam impactos significativos, e estão descritos
abaixo os principais critério analisados:
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016--Continuação
IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes--Continuação
a)

Prestação de serviços
Conforme mencionado acima, a Companhia e suas subsidiárias prestam serviços de
intermediação de serviços turísticos. Esses serviços são vendidos separadamente nos
contratos com os clientes ao passo que outros podem ser agrupados com outros
serviços ao cliente. A Companhia e suas subsidiárias avaliaram preliminarmente que
os serviços são satisfeitos ao longo do tempo dado que o cliente recebe e consome
simultaneamente os benefícios prestados.
Consequentemente, a Companhia e suas subsidiárias não esperam que qualquer
impacto significativo resulte desses contratos de serviços.
Adicionalmente foi analisado:
i)

Contraprestação variável
Alguns contratos com clientes preveem direito a devolução, descontos comerciais
e descontos com base em volume. Atualmente, a Companhia e suas subsidiárias
reconhecem a receita de prestação de serviços mensurada ao valor justo da
contraprestação recebida ou a receber, líquida de devoluções e descontos,
descontos comerciais e com base em volumes. Se a receita não puder ser
mensurada com confiabilidade, a Companhia e suas subsidiárias diferem o
reconhecimento da receita até que a incerteza seja resolvida. Essas previsões
geram contraprestação variável segundo a IFRS 15 e deverão ser estimadas na
assinatura do contrato. A Companhia e suas subsidiárias não esperam impactos
que a aplicação da restrição possa resultar em maior diferimento de receita do que
segundo a atual IFRS.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016--Continuação
IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes--Continuação
a)

Prestação de serviços--Continuação
ii)

Programa de Fidelização (“Pontos Modelo”)
A Companhia e suas subsidiárias determinam que o Programa de Fidelização
oferecido no segmento de intermediação de serviços turísticos gerem uma
obrigação de desempenho separada, visto que fornece ao consumidor um direito
material. Assim, precisará alocar uma parcela do preço da transação ao Programa
de Fidelização com base no preço de venda individual relativo em vez das
metodologias de alocação permitidas segundo a IFRIC 13 - Programas de
Fidelização de Clientes. Como resultado, a Companhia e suas subsidiárias não
esperam uma mudança na alocação da contraprestação recebida e,
consequentemente, a época do montante de receita reconhecida com relação ao
Programa de Fidelização.
Consistentemente com as atuais exigências da IFRIC 13, a Companhia e suas
subsidiárias esperam que a receita ainda seja reconhecida quando os pontos de
fidelização forem resgatados ou expirarem. O impacto desta mudança é totalmente
irrelevante para as demonstrações financeiras da Companhia, porém, será
reavaliado quando da implementação da norma.

b)

Exigências de apresentação e divulgação
A IFRS 15 estabelece exigências de apresentação e divulgação mais detalhadas do
que as atuais IFRS. As exigências de apresentação representam uma alteração em
relação à prática atual e aumentam consideravelmente o volume de divulgações
exigido nas demonstrações financeiras da Companhia e suas subsidiárias. Muitas das
exigências de divulgação da IFRS 15 são totalmente novas e a Companhia e suas
subsidiárias desenvolverão controles internos, políticas e procedimentos adequados
necessários para coletar e divulgar as informações requisitadas.

37

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016--Continuação
Alterações à IFRS 10 e à IAS 28 - Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e
sua Associada ou Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture)
As alterações abordam o conflito entre a IFRS 10 e a IAS 28 no tratamento da perda de
controle de uma subsidiária que é vendida ou contribuída a uma associada ou a um
empreendimento controlado em conjunto (joint venture). As alterações esclarecem que o
ganho ou a perda resultantes da venda ou contribuição de ativos que constituem um
negócio, conforme definido na IFRS 3, entre um investidor e sua associada ou joint
venture, são reconhecidos na íntegra. Qualquer ganho ou perda resultantes da venda ou
contribuição de ativos que não constituam um negócio, no entanto, são reconhecidos
somente na extensão das participações de investidores não relacionados na associada ou
joint venture. O IASB adiou indefinidamente a data de vigência das referidas alterações,
mas uma entidade que adotar as alterações antecipadamente deve
aplicá-las prospectivamente.
IAS 7 - Iniciativa de Divulgação - Alterações à IAS 7
As alterações à IAS 7 - Demonstração de Fluxos de Caixa fazem parte da iniciativa de
divulgação do IASB e exigem que uma entidade forneça divulgações que permitam aos
usuários das demonstrações financeiras avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de
atividades de financiamento, incluindo tanto as mudanças provenientes de fluxos de caixa
como mudanças que não afetam o caixa. Na adoção inicial da alteração, as
entidades não são obrigadas a fornecer informações comparativas relativamente a
períodos anteriores. As alterações estão em vigor para períodos anuais iniciados em 1º de
janeiro de 2017, sendo permitida a adoção antecipada. A adoção das alterações resultará
em divulgação adicional pela Companhia.
IAS 12 - Reconhecimento de Ativos Fiscais Diferidos para Perdas Não Realizadas Alterações à IAS 12
As alterações esclarecem que uma entidade deve considerar se a legislação fiscal restringe
as fontes de lucros tributáveis contra as quais ela poderá fazer deduções sobre a reversão
dessa diferença temporária dedutível. Além disso, as alterações fornecem orientações
sobre a forma como uma entidade deve determinar lucros tributáveis futuros e explicam as
circunstâncias em que o lucro tributável pode incluir a recuperação de alguns ativos por
valores maiores do que seu valor contábil.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016--Continuação
IAS 12 - Reconhecimento de Ativos Fiscais Diferidos para Perdas Não Realizadas Alterações à IAS 12--Continuação
Essas alterações devem ser aplicadas retrospectivamente. Contudo, na adoção inicial das
alterações, a mudança no patrimônio líquido inicial do período comparativo mais antigo
pode ser reconhecida nos lucros acumulados iniciais (ou em outro componente do
patrimônio líquido, conforme o caso), sem alocação da mudança entre os lucros
acumulados iniciais e outros componentes do patrimônio líquido. As entidades que
adotarem essa isenção devem divulgar tal fato. As alterações estão em vigor para períodos
anuais iniciados em 1º de janeiro de 2017, sendo permitida a adoção antecipada. Se uma
entidade adotar as alterações para um período anterior, ela deve divulgar tal fato. A
expectativa é que não ocorra nenhum impacto sobre a Companhia e suas subsidiárias
como resultado dessas alterações.
IFRS 2 - Classificação e Mensuração de Transações com Pagamentos baseados em Ações
- Alterações à IFRS 2
O IASB emitiu alterações à IFRS 2 - Pagamentos Baseados em Ações, que abordam três
áreas principais: os efeitos das condições de aquisição de direitos sobre a mensuração de
uma transação de pagamento baseada em ações liquidada em dinheiro; a classificação de
uma transação de pagamento baseada em ações com características de liquidação pelo
valor líquido para obrigações relacionadas a impostos retidos na fonte; e contabilidade
quando uma modificação nos termos e condições de uma transação de pagamento
baseada em ações altera sua classificação de liquidação em dinheiro para liquidação com
ações.
Na adoção, as entidades são obrigadas a adotar as alterações sem atualizar períodos
anteriores, mas a adoção retrospectiva é permitida se aplicada para as três alterações e os
outros critérios forem atendidos. As alterações estão em vigor para períodos anuais
iniciados em 1º de janeiro de 2018, sendo permitida a adoção antecipada. Estas alterações
não tem impactos para os planos de pagamentos baseado em ações da Companhia.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016--Continuação
IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil
A IFRS 16 foi emitida em janeiro de 2016 e substitui a IAS 17 - Operações de
Arrendamento Mercantil, IFRIC 4 - Como determinar se um acordo contém um
arrendamento, SIC-15 - Arrendamentos operacionais - Incentivos e SIC-27 - Avaliação da
substância de transações envolvendo a forma legal de arrendamento. A IFRS 16
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os
arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização
de arrendamentos financeiros segundo a IAS 17. A norma inclui duas isenções de
reconhecimento para arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por
exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, com prazo de
arrendamento de 12 meses ou menos). Na data de início de um contrato de arrendamento,
o arrendatário reconhecerá um passivo relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é,
um passivo de arrendamento) e um ativo que representa o direito de utilizar o ativo
subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso). Os
arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o
passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso.
Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de
determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma
mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá
reconhecer o valor da reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste do
ativo de direito de uso.
Não há alteração substancial na contabilização do arrendador com base na IFRS 16 em
relação à contabilização atual de acordo com a IAS 17. Os arrendadores continuarão a
classificar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de classificação da
IAS 17, distinguindo entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros.
A IFRS 16 também exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais
abrangentes do que as previstas na IAS 17.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2016--Continuação
IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil--Continuação
A IFRS 16 entra em vigor para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019. A
adoção antecipada é permitida, mas não antes da adoção da IFRS 15. O arrendatário pode
optar pela adoção da norma utilizando a retrospectiva completa ou uma abordagem
modificada da retrospectiva. As provisões transitórias da norma permitem determinadas
isenções. A Companhia implementará um diagnóstico, monitoramento, avaliação,
mensuração, impactos e implementação de controles para 2017. A Administração acredita
que este pronunciamento terá impacto nas demonstrações financeiras e efetuará a
divulgação destes impactos durante o exercício de 2017.

3. Principais usos de estimativas e julgamentos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias.
As estimativas e julgamentos que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis dos ativos e passivos no próximo exercício
financeiro, estão contempladas a seguir:
a)

Pagamentos baseados em ações
A estimativa do valor justo dos pagamentos com base em ações requer a determinação do
modelo de avaliação mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que
depende dos termos e condições da concessão. Isso requer também a determinação dos
dados mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da opção,
volatilidade e rendimento de dividendos e correspondentes premissas. As premissas e
modelos utilizados para estimar o valor justo dos pagamentos baseados em ações são
divulgados na Nota 18.b.

41

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais usos de estimativas e julgamentos--Continuação
b)

Impostos
A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para prováveis
consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições
em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de
auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela
entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável.
Essas diferenças de interpretação podem surgir em uma ampla variedade de assuntos,
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. Julgamento
significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo
que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros.

c)

Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo dos instrumentos financeiros ativos e passivos que não são negociados em
mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação, incluindo o
método de fluxo de caixa descontado. A Companhia utiliza seu julgamento para escolher os
dados e premissas utilizados nestas avaliações. Mudanças nas premissas sobre esses
fatores poderiam afetar substancialmente o valor justo apresentado dos instrumentos
financeiros.

d)

Provisões para demandas judiciais e administrativas
A Companhia reconhece provisão para demandas judiciais e administrativas. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis,
as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. A Companhia revisa
suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente.

e)

Plano de fidelidade
A Companhia oferece a seus clientes um programa de fidelidade que permite aos
participantes trocarem pontos acumulados nas compras em lojas da Companhia por pacotes
turísticos. De acordo com o regulamento do programa vigente, dependendo do cartão
utilizado pelo cliente, a cada R$1,00 gasto, o participante terá direito a 1 ou a 2 pontos,
expirando em um prazo de 24 meses contados a partir da data do crédito do respectivo
ponto na conta do participante.
As obrigações assumidas decorrentes do Programa Fidelidade são avaliadas ao valor justo
líquido da estimativa de não utilização (breakage) e multiplicado pela quantidade de pontos
existentes no encerramento de cada período.
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3. Principais usos de estimativas e julgamentos--Continuação
e)

Plano de fidelidade--Continuação
A obrigação está registrada na conta “Venda antecipada de pacotes turísticos”, sendo
reconhecida como receita no momento do embarque referente ao pacote adquirido com
pontos do plano.
A Companhia calcula a estimativa de não utilização com base em dados históricos.
Oportunidades futuras podem alterar significativamente o perfil dos clientes. Tais alterações
podem resultar em mudanças significativas no saldo de receita diferida, assim como no
reconhecimento da receita deste programa.

4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: riscos de mercado
(incluindo risco cambial, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo
de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de
risco cambial da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e
busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
O Conselho de Administração estabelece princípios para a gestão de risco, bem como
para áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de
instrumentos financeiros derivativos e não derivativos e investimento de excedentes de
caixa.
a)

Risco de mercado
i)

Risco cambial
A exposição da Companhia ao risco de variação nas taxas de câmbio é aplicável
principalmente às contas correntes, às contas a pagar, e empréstimos e
financiamentos denominados em moeda estrangeira.
O risco cambial pode impactar significativamente a receita futura da Companhia,
já que as vendas antecipadas de pacotes turísticos incluem provisões para futuros
pagamentos a fornecedores internacionais de pacotes turísticos. O câmbio pode
afetar ainda o resultado financeiro da Companhia em função dos empréstimos e
financiamentos denominados em moeda estrangeira.
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.1. Fatores de risco financeiro--Continuação
a)

Risco de mercado--Continuação
i)

Risco cambial--Continuação
Para gerenciar o risco cambial, a Companhia utiliza contratos de compra de
moeda estrangeira e contratos de derivativo do tipo NDF (Non-Deliverable
Forward) e swaps cambiais. A Companhia também se protege do risco cambial
através do pagamento antecipado de fornecedores atrelados a moedas
estrangeiras.

ii)

Risco fluxo de caixa ou valor justo associado com risco de taxas de juros
A exposição da Companhia ao risco de variação nas taxas de juros do mercado é
aplicável principalmente ao grupo de equivalentes de caixa e ao arrendamento
financeiro, ambos atualizados com base no CDI e na taxa LIBOR, o que pode
afetar o resultado e os fluxos de caixa da Companhia.

iii) Análise de sensibilidade
Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas contas correntes
em moeda estrangeira, equivalentes de caixa e empréstimos e financiamentos ao
qual a Companhia estava exposta na data-base de 31 de dezembro de 2016,
foram definidos três cenários diferentes. Com base em projeções divulgadas por
instituições financeiras, foi obtida a projeção da moeda estrangeira e CDI para
cada uma das transações analisadas, sendo este definido como cenário provável
(cenário 1); a partir deste, foram calculadas variações de 25% (cenário 2) e 50%
(cenário 3).
Para cada cenário foi calculada o saldo final do ativo ou passivo finaneiro, não
levando em consideração a incidência de tributos sobre os rendimentos das
aplicações.
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.1. Fatores de risco financeiro--Continuação
a)

Risco de mercado--Continuação
iii) Análise de sensibilidade--Continuação

Operações

Risco

Conta corrente em moeda
estrangeira - USD
Conta corrente em moeda
estrangeira - EUR
Conta corrente em moeda
estrangeira - GBP
Conta corrente em moeda
estrangeira - CAD
Conta corrente em moeda
estrangeira - AUD
Conta corrente em moeda
estrangeira - CHF
Caixas e Equivalentes de Caixa
Contrato a Termo NDF (Nota 4.4.)
Contrato a Termo NDF (Nota 4.4.)
Swap (ponta passiva)

Operações
Conta corrente em moeda
estrangeira - USD
Conta corrente em moeda
estrangeira - EUR
Conta corrente em moeda
estrangeira - GBP
Conta corrente em moeda
estrangeira - CAD
Equivalentes de caixa (Nota 5)
Contrato a Termo - NDF (Nota 4.4)
Contrato a Termo - NDF (Nota 4.4)
Swap (ponta passiva)

b)

Taxa

Saldo em
31 de
dezembro
de 2016

Projeções de mercado

Índice 1

Cenário 1

Índice 2

Cenário 2

Índice 3

Cenário 3

Queda do USD

3,2591

16.074

3,3333

16.443

2,5000

12.332

1,6667

8.221

Queda do EUR

3,4384

6.797

3,6689

7.255

2,7517

5.441

1,8344

3.627

Queda da GBP

4,0364

1.653

4,3288

1.774

3,2466

1.330

2,1644

887

Queda do CAD

2,4258

4.056

4,3830

7.330

3,2873

5.497

2,1915

3.665

Queda da AUD

2,3462

1.183

2,5044

1.258

1,8783

943

1,2522

629

Queda do CHF
Queda do CDI
USD
EUR
Aumento do CDI

3,2056
12,99%
3,3885
3,6907
13,70%

3,2858
12,99%
3,4066
3,6960
12,88%

145
26.980
(2.129)
(2.014)
321.351

2,4644
9,74%
3,3906
3,6950
17,13%

141
25.626
(3.306)
(3.534)
321.467
Saldo em
31 de
dezembro
de 2015

Risco

Risco

Queda do USD

3,9048

21.206

Queda do EUR

4,2504

Queda da GBP
Queda do CAD
Queda do CDI
USD
EUR
Aumento do CDI

109
26.973
(3.389)
(3.782)
323.156

1,6429
6,49%
3,3928
3,6995
20,56%

73
26.966
(3.476)
(4.033)
324.646

Projeções de mercado

Índice 1

Cenário 1

Índice 2

Cenário 2

Índice 3

Cenário 3

4,0133

21.799

3,0100

16.349

2,0067

10.899

1.881

4,4274

1.961

3,3205

1.471

2,2137

980

5,7881

108

6,1530

115

4,6148

86

3,0765

57

2,8171
14,29%
3,9048
4,2504
14,14%

28
20.074
164
157.012

5,3051
14,29%
4,0133
4,4274
14,14%

54
20.122
269
157.000

3,9788
10,72%
3,9048
4,2504
17,97%

40
20.110
103
158.773

2,6525
7,15%
3,9048
4,2504
21,93%

27
20.091
41
160.410

Risco de crédito
A Companhia está exposta principalmente a risco de crédito referente à caixa e
equivalentes de caixa e as contas a receber de clientes. O risco de crédito é
minimizado por meio das seguintes políticas:
Caixa e equivalentes de caixa: a Companhia restringe os valores que possam ser
alocados a uma única instituição financeira, e analisa as classificações de crédito das
instituições financeiras com as quais opera.
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.1. Fatores de risco financeiro--Continuação
b)

Risco de crédito--Continuação
Contas a receber de clientes: a Companhia efetua transações associadas a cartões de
crédito e instituições. As vendas financeiras, uma vez que o risco de crédito é
transferido integralmente a essas partes diretas para clientes individuais através de
cheques pré-datados representaram 6,0% e 7,2% das vendas para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente. Para os trimestres findos
em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as vendas diretas para clientes individuais
através de cheques pré-datados representavam 4,6% e 7,7%, respectivamente.
Adiantamentos a fornecedores: a Companhia efetua a análise das situações financeira
e patrimonial dos seus fornecedores, assim como o acompanhamento permanente dos
saldos em aberto.

c)

Risco de liquidez
O departamento de tesouraria monitora as previsões contínuas das exigências de
liquidez da Companhia para assegurar que haja caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais.
O excesso de caixa é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos
a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer
margem conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.
A tabela a seguir apresenta os passivos financeiros da Companhia, por faixas de
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a
data contratual do vencimento:
Menos de
3 meses
Fornecedores
Contas a pagar partes relacionadas
Outras contas a pagar
Contas a pagar de aquisição de controlada
Emprestimos e financiamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2016

46

489.437
3.794
13.009
49.270
555.510

Consolidado
3 a 12
1a5
meses
anos
47.912
36.140
14.362
3.529
166.851
268.794

2.379
93.797
96
52.931
76.912
226.115

Total
539.728
133.731
27.467
56.460
293.033
1.050.419
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.1. Fatores de risco financeiro--Continuação
c)

Risco de liquidez--Continuação
Menos de
3 meses
Fornecedores
Contas a pagar partes relacionadas
Outras contas a pagar
Contas a pagar de aquisição de controlada
Emprestimos e financiamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2015

490.735
32.847
523.582

Consolidado
3 a 12
1a5
meses
anos
14.616
45.914
71.064
131.594

98.264
303
51.708
134.991
285.266

Total
505.351
144.178
33.150
51.708
206.055
940.442

4.2. Gestão de capital
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de
antecipação de recebíveis, pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou,
ainda, emitir novas ações para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.
A gestão de capital não é administrada ao nível da Controladora, mas em nível
consolidado, conforme demonstrado abaixo.
Consolidado
31 de
31 de
dezembro de
dezembro de
2016
2015
Empréstimos e financiamentos
Swap (Nota 4.6)
Contas a pagar - parte relacionada aquisição Grupo Duotur
(Notas 10/b/20.a)
Contas a pagar - aquisição investida Submarino Viagens (Notas 10.c/17)
Contas a pagar - aquisição parte relacionada Viatrix (Notas 10.a/20)
Contas a receber - aquisição investida (Nota 10.c)
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(=) Dívida líquida
(+) Patrimônio líquido
(=) Patrimônio líquido e dívida líquida
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293.033
28.434

206.055
(49.227)

99.798
56.460
30.139
(55.530)
452.334
717.223
1.169.557

139.221
51.708
(13.453)
(48.677)
285.627
661.347
946.974
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.3. Valor justo
Apresentamos a seguir uma comparação por classe do valor contábil e do valor justo dos
instrumentos financeiros da Companhia:
Controladora
Valor contábil
Valor justo
31 de
31 de
31 de
31 de
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
de 2016
de 2015
de 2016
de 2015
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Contas a receber - aquisição investida
Contas a receber - partes relacionadas
Total
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Fornecedores
Contas a pagar - partes relacionadas
Contas a pagar aquisição investida partes relacionadas
Contas a pagar aquisição investida
Total

34.460
1.539.893
56.206
1.630.559

32.051
49.391
1.254.699
13.453
31.117
1.380.711

34.460
1.539.893
56.206
1.630.559

32.051
49.391
1.254.699
13.453
31.117
1.380.711

293.033
35.274
404.926
27.852

206.055
343.333
30.105

321.467
35.274
404.926
27.852

206.055
343.333
30.105

129.937
56.460
947.482

139.221
51.708
770.422

129.937
56.460
975.916

139.221
51.708
770.422

Consolidado
Valor contábil
Valor justo
31 de
31 de
31 de
31 de
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
de 2016
de 2015
de 2016
de 2015
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Contas a receber - aquisição investida
Contas a receber - partes relacionadas
Total
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Fornecedores
Contas a pagar - partes relacionadas
Contas a pagar aquisição investida partes relacionadas
Contas a pagar aquisição de controlada
Total
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55.530
1.745.554
3.607
1.804.691

48.677
49.391
1.394.483
13.453
1.326
1.507.330

55.530
1.745.554
3.607
1.804.691

48.677
49.391
1.394.483
13.453
1.326
1.507.330

293.033
35.274
539.728
3.794

206.055
505.351
4.957

321.467
35.274
539.728
3.794

156.933
505.351
4.957

129.937
56.460
1.058.226

139.221
51.708
907.292

129.937
56.460
1.086.660

139.221
51.708
858.170
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.3. Valor justo--Continuação
A Companhia avaliou que caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes,
contas a pagar a fornecedores, e partes relacionadas de curto prazo são equivalentes a
seus valores contábeis, principalmente devido aos vencimentos de curto prazo desses
instrumentos.
Para a mensuração e determinação do valor justo dos ativos e passivos financeiros a
Companhia utiliza das seguintes premissas:
 Valores a receber a longo prazo a taxas pré e pós-fixadas são avaliados pela Companhia
com base em parâmetros tais como taxa de juros, fatores de risco específicos,
credibilidade individual do cliente ou da contraparte. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015,
o valor contábil desses valores a receber se aproxima de seu valor justo.
 O valor justo de instrumentos não negociáveis, empréstimos e financiamentos e outras
dívidas financeiras, assim como outros passivos financeiros não circulantes, é estimado
através dos fluxos de caixa futuro descontado utilizando taxas atualmente disponíveis
para dívidas ou prazos semelhantes e remanescentes.
 A Companhia aplica o CPC 40/IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no
balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor
justo pelo seguinte nível da hierarquia de mensuração pelo valor justo. O valor justo dos
instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como títulos mantidos para
negociação e disponíveis para venda) é baseado nos preços de mercado, cotados na
data do balanço. O preço de mercado cotado utilizado para os ativos financeiros
mantidos pela Companhia é o preço de concorrência atual. O valor justo dos
instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo,
derivativos de balcão) é determinado mediante o uso de fluxos de caixa descontados com
base em curvas de mercado.
4.4. Contabilidade de hedge (hedge accounting)
A Companhia efetuou a designação formal de suas operações sujeitas a hedge accounting
para os instrumentos financeiros derivativos de proteção de fluxos de caixa dos
pagamentos futuros a serem realizados em moeda estrangeira para fornecedores
estrangeiros e pagamentos a fornecedores locais indexados em moeda estrangeira para
fornecedores nacionais. A Companhia não efetua transações com instrumentos financeiros
derivativos considerados exóticos.
A Companhia concedeu em cessão fiduciária para seu empréstimo contratado junto ao
Banco Bradesco, o valor dos seus recebíveis de cartão de crédito no valor de R$150.000
mil (US$46.970 mil) e também, de eventuais ajustes positivos do instrumento financeiro
derivativo contratado para protegê-lo.
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.4. Contabilidade de hedge (hedge accounting)--Continuação
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os valores justos relacionados às transações de
hedge foram mensurados por meio de fatores observáveis, como preços cotados em
mercados ativos ou fluxos de caixa descontados com base em curvas de mercado e estão
apresentados na tabela abaixo:
31 de dezembro de 2016

Risco de taxa de câmbio
USD
EUR
Contrato a termo (NDF)
Total do ativo

Valor de
referência
(notional)

Valor
justo (a)

3.464
7.775
150.892
162.131

3.413
7.492
(6.840)
4.065

Valor
justo (b)
6.208
(2.646)
3.562

Total
9.621
4.846
(6.840)
7.627

Resultado

Patrimônio
líquido

(5.355)
(4.143)
(3.213)
(12.711)

(726)
(1.054)
(5.315)
(7.095)

31 de dezembro de 2015
Valor de
referência
(notional)
Risco de taxa de câmbio
USD
EUR
Contrato a termo (NDF)
Total do ativo

4.727
1.693
3.532
9.952

Valor
justo (a)

Valor
justo (b)

Total

4.752
1.674
164
6.590

16.454
207
16.661

21.206
1.881
164
23.251

Resultado

Patrimônio
líquido

28.827
2.218
28.421
59.466

4.028
703
4.731

(a) Saldos dos instrumentos financeiros derivativos designados a operações de hedge associados a pacotes de viagens a
serem embarcados.
(b) Saldo dos instrumentos financeiros derivativos relacionados a pacotes de viagens embarcados cujos fornecedores ainda
não foram pagos.

Em 31 de dezembro de 2016, o efeito dos impostos diferidos sobre o saldo do hedge de
fluxo de caixa em outros resultados abrangentes é de R$2.412 (R$1.609 em 31 de
dezembro de 2015).
No quadro abaixo demonstramos as posições em aberto, consolidadas por data de
vencimento, dos contratos a termo (Non-Deliverable Forward - NDF) utilizados para
cobertura de risco de taxa de câmbio:
31 de dezembro de 2016
Derivativo
Termo
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Posição

Contrato

Comprado

NDF

Data da
contratação

Data de
vencimento

Valor de referência
(notional)

Valor justo

De 29/02/2016 a
29/12/2016

De 02/01/2017
a 02/11/2017

150.892

(6.840)
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.4. Contabilidade de hedge (hedge accounting)--Continuação
31 de dezembro de 2015

Derivativo
Termo

Posição
Comprado

Contrato
NDF

Data da
contratação

Data de
vencimento

De 10/07/2015 De 10/03/2016
a 30/12/2015
a 25/08/2016

Valor de
referência
(notional)

Valor justo

3.532

164

4.5. Risco de taxa de câmbio
No quadro abaixo demonstramos as posições em aberto, consolidadas por data de
vencimento, dos contratos de swap utilizados para cobertura de risco de taxa de câmbio em
31 de dezembro de 2016 e 2015.
31 de dezembro de 2016

Derivativo
Swap (*)
Swap (*)

Data de
vencimento

Valor de
referência
(notional)

Valor justo

Posição

Contrato

Data da
contratação

LIBOR 3M X CDI
Pré 3,65% a.a.

CITIBANK
BRADESCO

26/02/2015
08/10/2016

02/03/2018
18/04/2017

139.344
153.689

(27.187)
(1.246)

Posição

Contrato

Data da
contratação

Data de
vencimento

Valor de
referência
(notional)

Valor justo

LIBOR 6M X CDI

CITIBANK

26/02/2015

02/03/2018

150.000

49.227

31 de dezembro de 2015

Derivativo
Swap (*)

(*) Estas operações de swap tem como única finalidade a proteção do risco cambial relativo às operações de empréstimos
em moeda estrangeira descritas na Nota 13. Os swaps estão sendo utilizados como hedge da exposição às variações no
valor justo dos empréstimos garantidos à mesma taxa acima para as duas instituições financeiras.

4.6. Estimativa do valor justo
Os ativos e passivos financeiros registrados ou divulgados a valor justo são classificados
de acordo com os níveis a seguir:
 Nível 1 - preços de mercado cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos;

51

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.6. Estimativa do valor justo--Continuação
 Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável;
 Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos da Companhia mensurados pelo valor
justo, sendo:
31 de dezembro de 2016
Controladora e Consolidado
Nível 2
Nível 3
Saldo total

Nível 1
Passivo
Empréstimos e financiamentos
NDF
Swap

-

Passivo
Empréstimos e financiamentos

293.033
6.840
28.434
328.307

-

164
49.227
49.391

-

164
49.227
49.391

-

206.055

-

206.055

Não houve transferências entre os níveis em 2016 e 2015.
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31 de dezembro de 2015
Controladora e Consolidado
Nível 2
Nível 3
Saldo total

Nível 1
Ativo
NDF
Swap

293.033
6.840
28.434
328.307
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5. Caixa e equivalentes de caixa

Equivalentes de caixa
Caixa e contas bancárias:
Caixa e conta corrente em moeda nacional
Conta corrente em moeda estrangeira - USD
Conta corrente em moeda estrangeira - EUR
Conta corrente em outras moedas estrangeiras

Caixa e equivalentes de caixa

Controladora
31 de dezembro de
2016
2015

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015

14.136

7.230

18.076

20.074

5.404
9.621
4.846
453
20.324

1.598
21.206
1.881
136
24.821

7.550
16.074
6.797
7.033
37.454

5.380
21.206
1.881
136
28.603

34.460

32.051

55.530

48.677

Os equivalentes de caixa estão representadas por aplicações financeiras em CDB - Certificados
de Depósito Bancário e são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
curto prazo e não para investimento ou outros fins. Os equivalentes de caixa podem ser
resgatáveis a qualquer momento, são de curto prazo e não sofrem risco de mudanças de
valores.

6. Títulos e valores mobiliários
As aplicações de curto prazo referem-se preponderantemente a fundos de investimentos não
exclusivos com liquidez diária e não superior a três meses, dependendo das necessidades
imediatas de caixa da Companhia, rendendo juros de acordo com as respectivas taxas de
depósito de curto prazo. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de títulos e valores mobiliários na
controladora e no consolidado é de R$0 (R$0 na controladora e R$3.022 no consolidado em
31 de dezembro de 2015).
Os títulos e valores mobiliários foram classificadas na categoria de “Ativo financeiro mensurado
ao valor justo por meio do resultado”.

7. Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são reconhecidas ao valor total da transação e ajustadas pela
provisão para crédito de liquidação duvidosa, se necessário. A provisão é substancialmente
constituída sobre recebíveis vencidos, além de contas a receber específicas consideradas não
cobráveis.
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7. Contas a receber de clientes--Continuação
Controladora
31 de dezembro
2016
2015
Proveniente de vendas por meio de:
Administradoras de cartões de crédito (a)
Contas a receber de títulos (b)
Financiamento próprio (c)
Outros

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (d)

Consolidado
31 de dezembro
2016
2015

929.436
513.334
77.222
50.711
1.570.703

640.618
482.941
113.448
41.167
1.278.174

1.006.826
633.691
94.845
54.330
1.789.692

693.954
572.726
113.448
49.882
1.430.010

(30.810)
1.539.893

(23.475)
1.254.699

(44.138)
1.745.554

(35.527)
1.394.483

(a) Vendas a prazo com cartões de crédito são recebidas em parcelas que não ultrapassam 1 ano. Tais parcelas não são sujeitas a taxas de
juros explícitas.
(b) Contas a receber de títulos referem-se a recebíveis de instituições financeiras que estruturam e negociam serviços financeiros aos
clientes da Companhia. Todos os riscos e benefícios financeiros destas transações são transferidos a tais instituições após a transação
estar completa.
(c) Contas a receber por financiamento correspondem às vendas através de financiamento interno disponibilizado aos clientes.
(d) O reconhecimento e a reversão da provisão para créditos de liquidação duvidosa foram reconhecidos como “despesas de vendas” na
demonstração de resultado.

A idade de nosso saldo de contas a receber de clientes e demais contas a receber pode ser
demonstrada conforme segue:
Controladora
31 de dezembro de
2016
2015
A vencer
Títulos vencidos:
Vencidos há menos de 30 dias
Vencidos há mais de 30 dias
Total

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015

1.517.429

1.238.631

1.709.073

1.359.726

26.311
26.963
1.570.703

15.693
23.850
1.278.174

40.327
40.292
1.789.692

27.461
42.823
1.430.010

Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
Controladora
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Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2014

(15.944)

(15.944)

Combinações de negócios
Adições
Perdas efetivadas
Saldo em 31 de dezembro de 2015

(18.335)
10.804
(23.475)

(16.455)
(21.842)
18.714
(35.527)

Adições
Perdas efetivadas
Baixas
Combinação de negócios
Saldo em 31 de dezembro de 2016

(18.652)
15.541
(4.224)
(30.810)

(22.446)
18.829
(4.110)
(884)
(44.138)
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8. Adiantamentos a fornecedores
Controladora
31 de dezembro de
2016
2015
Companhias aéreas (a)
Hotéis no Brasil e no exterior (b)
Instituições educacionais
Outros

410.691
60.241
16.636
487.568

286.254
186.868
7.677
480.799

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015
446.423
60.241
10.645
20.858
538.167

288.096
188.668
8.806
485.570

(a) Pagamentos a companhias aéreas referentes aos bilhetes aéreos já vendidos e ainda não utilizados.
(b) Adiantamentos a hotéis são essencialmente resultantes de transações realizadas entre a Companhia e seus fornecedores para
garantir a disponibilidade de quartos na atual e em futuras temporadas.

9. Despesas antecipadas
Controladora
31 de dezembro de
2016
2015
Comissões de vendas (a)
Taxa de administração de cartões de crédito (b)
Propaganda e publicidade (c)
Fretamento Marítimo (d)
Outros

182.018
13.182
13.732
44.808
7.385
261.125

135.845
13.396
12.790
3.946
165.977

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015
182.018
13.432
13.732
44.808
9.127
263.117

136.244
13.416
12.790
4.107
166.557

(a) Comissões pagas a agentes de turismo como forma de remuneração pelos serviços prestados por agências, que serão
realizados quando do efetivo embarque dos passageiros.
(b) As taxas de administração de cartões de crédito referem-se à porcentagem de vendas com base nos acordos firmados entre a
Companhia e as instituições de cartões de crédito como custos da transferência do risco de crédito das vendas feitas com
cartões de crédito a tais instituições.
(c) Inclui despesas de propaganda e publicidades ainda não veiculadas
(d) Valor do fretamento marítimo da Pullmantur temporada 2016/2017 não embarcado.
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10. Combinações de negócios
As aquisições ocorridas em 2016 foram:
a)

Viatrix Viagens e Turismo
a.1) Aquisição
Em 29 de dezembro de 2016, conforme divulgado em fato relevante, foi assinado entre
a Companhia e os quotistas da Viatrix Viagens e Turismo Ltda. (“Experimento”),
companhia especializada em viagens de intercâmbio e uma das líderes do segmento,
um contrato de compra e venda para aquisição de 100% das quotas representativas do
seu capital social pela CVC.
A aquisição tem por objetivo viabilizar a expansão da Companhia no mercado de
viagens de intercâmbio e fortalecerá ainda mais a relação com seus parceiros
comerciais e canais de distribuição deste setor.
O preço-base estimado pela aquisição de 100% da Experimento é de R$41.079,
levando em consideração o EBITDA, caixa líquido, vendas projetadas e capital de giro
da Experimento para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.
O preço-base será pago às vendedoras da seguinte forma:
(a) 50% à vista correspondente ao valor de R$20.540 pagos na data de aquisição; e
(b) 50% em duas parcelas sucessivas e anuais nos anos de 2017 e 2018, a serem
atualizadas pelo CDI.
Está previsto, ainda, o pagamento de um preço adicional (“Earn-out”) por performance
para as vendedoras, no caso de atingimento de metas de vendas nos anos de 2017 e
2018, o qual a Companhia registrou R$9.600 mil em 31 de dezembro de 2016, com
base nas projeções da empresa adquirida, que neste momento demonstram que tais
metas serão atingidas.
Preço de aquisição
Pagamento à vista (50% do preço-base)
Saldo a pagar 31/12/2016
Circulante
Não circulante
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50.679
(20.540)
30.139
10.269
19.870
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10. Combinações de negócios--Continuação
a)

Viatrix Viagens e Turismo--Continuação
a.2) Valor justo dos ativos e passivos identificados
O valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis da Experimento
na data da aquisição é apresentado a seguir:
Participação adquirida
Valor da operação
Valor pago na data de aquisição
Valor a pagar

100%
50.679
20.540
30.139

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Despesas antecipadas
Outros ativos
Imobilizado
Ativos intangíveis
Total dos ativos adquiridos

16.348
26.714
14.106
250
5.661
673
19.764
83.516

Passivos
Fornecedores
Venda antecipada de pacotes turísticos
Impostos a pagar e obrigações trabalhistas
Provisão para demanda judicial
Contas a pagar

3.940
56.823
1.492
5.102
170

Total dos passivos assumidos

67.527

Total dos passivos líquidos (valor justo)

15.989

Ágio gerado na transação
Total da contraprestação

34.690
50.679

O investimento nas demonstrações financeiras da controladora em 31 de dezembro de
2016 está composto da seguinte forma:
31/12/2016
Investimento
Ágio
Total
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10. Combinações de negócios--Continuação
a)

Viatrix Viagens e Turismo--Continuação
a.3) Valor justo dos ativos e passivos identificados
Para fins de consolidação o ágio, aplicando o conceito de combinação de negócios
(IFRS 3/CPC 15) e efetuando as alocações da contraprestação paga, em ativos
intangíveis identificados pela Companhia. As alocações da contraprestação paga
ocorreram da seguinte forma:

Intangível:
Carteira de clientes
Marca
Acordo de não competição
Total alocado
Ágio não alocado
Total intangível

Valor alocado
intangível

Vida útil

12.033
5.507
1.807
19.347
34.690
54.037

10 anos
20 anos
05 anos
indefinida
-

O valor justo das contas a receber de clientes é de R$26.714. O valor bruto das contas
a receber de clientes é de R$26.714. Não houve perda por redução ao valor
recuperável de nenhuma conta a receber de clientes, e espera-se que o valor
contratual possa ser recebido integralmente.
Como a aquisição ocorreu em 29 de dezembro de 2016 e não ocorreram
movimentações até 31 de dezembro de 2016 não ocorreu contribuição de receita
líquidas e lucro operacional para a Companhia. Se a combinação de negócios tivesse
ocorrido no início do exercício, as receitas líquidas da investida totalizariam R$18.083 e
o lucro operacional seria de R$5.923.
Custos relacionados à aquisição de R$1.014 foram reconhecidos na demonstração do
resultado como despesas administrativas.
Contraprestação de compra
Total da contraprestação

50.679
50.679

Análise do fluxo de caixa da aquisição:
Custos da transação da aquisição (1)
Caixa líquido adquirido da controlada (2)

1.014
16.348

(1) Incluído no fluxo de caixa das atividades de operacionais.
(2) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.
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10. Combinações de negócios--Continuação
a)

Viatrix Viagens e Turismo--Continuação
a.3) Valor justo dos ativos e passivos identificados--Continuação
Provisão para demandas judiciais
Nos acordos de acionistas foi definido que todas as contingências referente aos
períodos anteriores à assinatura do contrato de compra e venda seriam de
responsabilidade dos antigos quotistas e, portanto, estes valores seriam reembolsados
ou descontados da dívida a pagar mencionada na nota de partes relacionadas. A
investida reconheceu uma provisão para contingências no valor de R$5.102, o qual a
sua contrapartida também foi reconhecida em outros ativos para fins de reembolso
pelos antigos quotistas quando de sua ocorrência.
a.4) Unidade geradora de caixa
O ágio e alocações estão associados a unidade geradora de caixa da própria
subsidiária - Experimento.

As aquisições ocorridas em 2015 foram:
b)

Grupo Duotur
b.1) Aquisição
O Grupo Duotur é líder do mercado de consolidação de passagens aéreas, e se
destaca pelo forte relacionamento com companhias aéreas e agentes de viagem
independentes. As agências (terceiros) utilizam as empresas do Grupo Duotur para
efetuar a intermediação junto às companhias áreas. O Grupo Duotur é composto das
seguintes empresas: Advance Viagens e Turismo S.A. (“Advance”), Rextur Viagens e
Turismo Ltda. (“Rextur”) e Reserva Fácil Tecnologia Ltda. (“Reserva Fácil”). A READ
Serviços Turísticos S.A. (“READ”) (anteriormente RA Viagens e Turismo S.A.), a
Duotur Participações S.A. (“Duotur Participações”) e a Refa Participações S.A. (“Refa
Participações”) são empresas que foram constituídas exclusivamente para efetuar a
reorganização societária.
A aquisição permite a entrada da Companhia no mercado de turismo de negócios,
complementando os negócios atuais da Companhia de lazer e turismo, bem como
fortalece ainda mais a relação com seus parceiros comerciais e canais de distribuição.
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10. Combinações de negócios--Continuação
b)

Grupo Duotur--Continuação
b.1) Aquisição--Continuação
Para efetivar a venda, os acionistas do Grupo Duotur fizeram uma reestruturação
societária, onde foi realizada a cessão de ativos e passivos das operações da Advance
e da Rextur para a READ, passando a READ a ter como controladora a Duotur
Participações e passando a Reserva Fácil a ter como controladora a Refa
Participações. Portanto, os sócios do Grupo Duotur passaram a deter 100% do capital
da Duotur Participações e da Refa Participações.
Em 18 de dezembro de 2014, conforme divulgado em fato relevante, foi assinado entre
a Companhia e os acionistas do Grupo Duotur um contrato de compra e venda para
aquisição de 51% do Grupo.
Os termos de fechamento da transação, como a reorganização societária e a
aprovação pelo CADE foram concluídos em agosto de 2015, e em 31 de agosto de
2015 foi assinado o termo de fechamento da transação, onde a Companhia adquiriu o
controle através de 100% do capital da Duotur Participações e da Refa Participações,
que por sua vez, possuem 51% de participação da READ e da Reserva Fácil,
respectivamente.
O valor da aquisição é o seguinte:
Detalhes
Valor pago na data de fechamento da
transação (31/08/2015)
Valor a pagar (i)
Valor total da aquisição

Duotur
Participações

50.698
152.038
202.736

Refa
Participações

3.302
9.900
13.202

Total

54.000
161.938
215.938

(i) O valor de R$215.938, foi apurado com base no EBITDA de 2013, 2014 e LTM (últimos doze meses) do período
findo em 30 de julho de 2015, bem como caixa mínimo operacional e capital de giro para operação dos negócios
conforme acordado em contrato. Ocorreu um pagamento no momento da compra de R$54.000, e foi acordado que
o saldo será liquidado em 6 parcelas iguais, sucessivas e anuais, iniciando em 18 de dezembro de 2015, devendo
cada parcela ser remunerada conforme a variação positiva de 100% do CDI, com pagamentos trimestrais de juros,
devidos a cada 3 meses iniciados após 3 meses da data de fechamento.
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10. Combinações de negócios--Continuação
b)

Grupo Duotur--Continuação
b.1) Aquisição--Continuação
A movimentação do contas a pagar por aquisição após a aquisição é a seguinte:
Descrição
Saldo a pagar em 31/08/2015
Atualização monetária
Pagamento juros
Pagamento principal
Saldo a pagar em 31/12/2015
Atualização monetária
Pagamento juros
Pagamento principal
Saldo a pagar em 31/12/2016
Circulante
Não circulante

Valores
161.938
7.060
(4.928)
(24.849)
139.221
16.318
(17.411)
(38.330)
99.798
25.871
73.927

Como o saldo a pagar é devido aos antigos acionistas do Grupo Duotur, que continuam
detendo 49% do total de ações do Grupo, o valor total atualizado em 31 de dezembro
de 2016 de R$99.798 foi registrado em contas a pagar com partes relacionadas (vide
Nota 20).
b.2) Opção de compra e venda
b.2.1) Opção de compra livre
Conforme determinado em acordo de acionistas a CVC Brasil possui uma
opção de compra livre, onde os acionistas não controladores concedem à CVC
Brasil, irrevogável e irretratavelmente, pelo presente instrumento, o direito,
porém não a obrigação, a critério exclusivo da Companhia, de adquirir toda ou
parte de suas ações, e os acionistas não controladores, mediante o exercício
desse direito, serão obrigados a vender suas ações à Companhia (“opção de
compra livre”).
A opção de compra livre poderá ser exercida por qualquer acionista controlador
entre 1º de março e 31 de maio de cada ano, em um até três anos contados da
data de fechamento (31 de agosto de 2015).
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10. Combinações de negócios--Continuação
b)

Grupo Duotur--Continuação
b.2) Opção de compra e venda--Continuação
b.2.1) Opção de compra livre--Continuação
A opção de compra livre poderá ser exercida em um único ato ou em atos
sucessivos, objetivando a aquisição da totalidade ou parte das ações
representativas de 49% do capital social detido pelos acionistas não
controladores. A CVC não poderá, entretanto, efetuar as aquisições parciais
que resultem em uma participação dos acionistas não controladores inferior a
15%.
O preço de exercício da opção de compra livre será determinado conforme
contratos de compra e venda, onde o EBITDA do ano fiscal imediatamente
anterior ao exercício da opção será multiplicado pelo fator contratual e pelo
percentual de participação adquirido. Para 31 de agosto e 31 de dezembro de
2016 a opção está “at the money” (valor de mercado), o valor justo da opção de
compra livre em 31 de dezembro de 2016 é próximo de zero, portanto não
ocorreu o registro contábil.
O preço opção livre será pago em moeda corrente nacional da seguinte forma:
(i) valor equivalente a 30% no fechamento da operação; e (ii) 70% em 3
parcelas anuais.
A exclusivo critério das acionistas controladoras, a parcela do preço prevista no
item II acima (70% do preço), poderá ser paga, integral ou parcialmente (3
parcelas anuais), na data de fechamento da opção livre mediante a entrega de
ações da Companhia (“ações CVC Brasil restritas”) aos acionistas não
controladores. As partes acordam desde já que o preço das ações da CVC
Brasil para fins de cálculo do montante do preço opção livre pago será
equivalente a média ponderada do preço de fechamento por volume (VWAP)
das ações da CVC Brasil nos 20 pregões BMF&BOVESPA anteriores a data de
fechamento da opção livre.
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10. Combinações de negócios--Continuação
b)

Grupo Duotur--Continuação
b.2) Opção de compra e venda--Continuação
b.2.2) Opção de venda
A Companhia concede aos acionistas não controladores, irrevogável e
irretratavelmente, pelo presente instrumento, o direito, porém não a obrigação,
a critério exclusivo dos acionistas não controladores, de vender conjuntamente
todas as ações (e sempre todas suas ações) de titularidade que não tenham
sido adquiridas pelos acionistas controladores, os quais, mediante o exercício
desse direito pelos acionistas não controladores, obrigará a Companhia a
adquirir as ações dos acionistas não controladores (“opção de venda”).
A opção de venda somente poderá ser exercida caso a opção de compra não
seja exercida pela Companhia. A opção de venda poderá ser exercida em 2018,
2019 ou 2021, sendo o preço atrelado a performance do EBITDA do Grupo
Duotur, conforme determinado em contratos de compra e venda, onde o
EBITDA do ano fiscal imediatamente anterior ao exercício da opção será
multiplicado pelo fator contratual e pelo percentual de participação adquirido.
Se as condições descritas acima não forem preenchidas, a opção de venda não
poderá ser exercida, deixando de produzir efeitos para todos os fins de direito.
A opção de venda existente para a aquisição da participação minoritária não
possui como forma de pagamento caixa ou instrumento financeiro ativo, possui
como à principal forma de pagamento a entrega de ações da Companhia.
Entretanto, a Companhia concluiu que não é necessário o registro da obrigação
para o exercício das ações, mas sim avaliar o registro como instrumento
financeiro passivo avaliado pelo valor líquido (net value) do derivativo. Na data
da aquisição e também para 31 de dezembro de 2016 a opção de compra está
avaliada como “valor de mercado” (“at the money”), e o valor justo da opção é
próximo de zero. A Companhia efetuará o monitoramento do valor líquido do
derivativo bem como da avaliação da opção em relação ao valor de mercado.
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10. Combinações de negócios--Continuação
b)

Grupo Duotur--Continuação
b.3) Valor justo dos ativos e passivos identificados
O valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis da Duotur e
Refa na data da aquisição é apresentado a seguir:
Duotur
Consolidado

Refa
Consolidado

Total

Participação adquirida
Valor da operação
Valor pago na data de aquisição
Valor a pagar

100% (i)
202.736
50.698
152.038

100% (i)
13.202
3.302
9.900

100%
215.938
54.000
161.938

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros ativos
Imobilizado
Ativos intangíveis

8.849
144.680
7.606
2.453
146.248

1.298
991
126
433
10.310

10.147
145.671
7.732
2.886
156.558

Total dos ativos adquiridos

309.836

13.158

322.994

Passivos
Empréstimos
Fornecedores
Impostos a pagar
Provisão para demanda judicial
Contas a pagar

(120.032)
(2.280)
(19.084)

(376)
(1.629)

(120.032)
(2.656)
(20.713)

Total dos passivos assumidos

(141.396)

(2.005)

(143.401)

(82.536)

(5.465)

(88.001)

85.904

5.688

91.592

116.832
202.736

7.514
13.202

124.346
215.938

Participação de acionistas não
controladores
Total dos ativos identificáveis líquidos (valor
justo)
Ágio gerado na transação
Total da contraprestação

(i) Participação de 100% do capital da Duotur Participações S.A. e Refa Participações S.A., que detém 51% do capital
da READ (anteriormente RA Viagens) e Reserva Fácil, respectivamente.
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10. Combinações de negócios--Continuação
b)

Grupo Duotur--Continuação
b.3) Valor justo dos ativos e passivos identificados--Continuação
O investimento nas demonstrações financeiras da controladora em 31 de dezembro de
2016 e 2015 está composto da seguinte forma:

Investimento (*)
Ágio
Total

31/12/2016

31/12/2015

108.501
124.346
232.847

95.808
124.346
220.154

(*) Movimentação em função da equivalência patrimonial.

Para fins de consolidação, foi aplicando o conceito de combinação de negócios (CPC
15) e efetuando as alocações do ágio, em ativos intangíveis identificados pela
Companhia, temos que tais alocações do ágio ocorreram da seguinte forma:
Valor alocado
intangível
Intangível:
Carteira de clientes (100%)
Mais-valia software (100%)
Total alocado
Ágio não alocado

145.427
10.310
155.737
124.346

Total intangível

280.083

Vida útil
10 anos
5 anos

O valor justo das contas a receber de clientes é de R$145.671. O valor bruto das
contas a receber de clientes é de R$156.892. Não houve perda por redução ao valor
recuperável de nenhuma conta a receber de clientes, e espera-se que o valor
contratual possa ser recebido integralmente.
Desde a data da aquisição, a investida contribuiu para a Companhia com receitas
líquidas de R$43.533 e lucro operacional de R$12.749.
Se a combinação de negócios tivesse ocorrido no início do exercício, as receitas
líquidas da investida totalizariam R$143.334, e o lucro operacional seria de R$42.206.
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10. Combinações de negócios--Continuação
b)

Grupo Duotur--Continuação
b.3) Valor justo dos ativos e passivos identificados--Continuação
Contraprestação de compra
Total da contraprestação

215.938
215.938

Análise do fluxo de caixa da aquisição:
Custos da transação da aquisição (1)
Caixa líquido adquirido da controlada (2)

2.567
10.147

(1) Incluído no fluxo de caixa das atividades de operacionais.
(2) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.

Provisão para demandas judiciais
Em conformidade com as cláusulas dos contratos firmados entre a Companhia e os ex-acionistas controladores da investida, quaisquer eventuais contingências do passado
(anteriores a data de aquisição, 31 de agosto de 2015) referente as empresas que
faziam parte do Grupo Duotur e que por ventura gerem perdas financeiras para a
investida, não são de responsabilidade da Companhia ou da própria investida, sendo
obrigação dos ex-acionistas controladores da investida. Assim, não foram constituídas
provisões para demandas ou reivindicações anteriores a 31 de agosto de 2015 com
base no contrato firmado entre as partes.
b.4) Unidade geradora de caixa
O ágio e alocações estão associados a unidade geradora de caixa do próprio Grupo
Duotur.
c)

Submarino Viagens
c.1) Aquisição
O Submarino Viagens (anteriormente B2W Viagens e Turismo Ltda.) era responsável
pelas atividades de agência de viagens online da B2W - Companhia Digital sob a
marca “Submarino Viagens”, bem como a licença de certas marcas e domínios
"Submarino Viagens" para a B2W Viagens.
A aquisição fortalece a presença no canal online da Companhia, que se tornará um dos
principais players do mercado de viagens online brasileiro.
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10. Combinações de negócios--Continuação
c)

Submarino Viagens--Continuação
c.1) Aquisição--Continuação
Em 27 de maio de 2015, conforme divulgado em fato relevante, foi assinado entre a
Companhia e os quotistas da B2W Viagens um contrato de compra e venda para
aquisição de 100% da mesma.
Os termos de fechamento da transação como a aprovação do CADE, foram concluídos
em agosto de 2015, e em 31 de agosto de 2015 foi assinado o termo de fechamento da
transação, onde a Companhia adquiriu o controle de 100% do capital do Submarino
Viagens (anteriormente B2W Viagens).
O valor a pagar sobre a aquisição da Submarino Viagens é o seguinte:
(a) Parcela inicial - No momento da assinatura do contrato, a Companhia pagou a
quantia de R$100;
(b) Parcelas subsequentes - O valor a ser pago pela Companhia para os antigos
acionistas da Submarino Viagens foi definido em (limitado a) R$80.000 corrigido
pela SELIC.
Forma de pagamento do preço subsequente - O valor das parcelas subsequentes será
pago em até 10 anos pela Companhia, a cada 12 meses contados a partir da data de
fechamento da transação (31/08/2015), para os antigos quotistas da Submarino
Viagens e está condicionado ao número de visitas originadas dos sites do Submarino
Viagens, ajustado pela inflação, sujeito ao atingimento de taxas mínimas de conversão,
sendo que este será calculado multiplicando o preço de compra por visita pelo número
de visitas do site (Preço Anual = Preço de compra por visita x Número de visitas no
site) e será corrigido pela IGPM. Esta parcela está baseada em projeções futuras
elaboradas pelo Submarino Viagens e discutidas com a Companhia para fins de
fechamento da transação.
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Contas a
pagar

Contas a
receber

Líquido

Saldo 31/08/2015
Atualização
Saldo 31/12/2015
Atualização
Pagamentos
Saldo 31/12/2016

49.354
2.354
51.708
7.030
(2.278)
56.460

(13.453)
(13.453)
(1.762)
15.215
-

35.901
2.354
38.255
5.268
12.937
56.460

Total circulante
Total não circulante

3.529
52.931

-

3.529
52.931
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10. Combinações de negócios--Continuação
c)

Submarino Viagens--Continuação
c.1) Aquisição--Continuação
Caso o preço total de compra definido pelos vendedores não seja liquidado em 10
anos conforme previsto, os vendedores podem optar:
(i)

Pela extensão do contrato de uso da marca até receber o saldo total previsto
(R$80.000), ajustado pela variação da SELIC;

(ii) Pela extinção do contrato de uso da marca, sendo que nesse caso a CVC Brasil
pode optar por estender o contrato por 18 meses.
Conforme IFRS 3 (CPC 15): “A contraprestação transferida em troca do controle da
adquirida em combinação de negócios deve ser mensurada pelo seu valor justo, o
qual deve ser calculado pela soma dos valores justos na data da aquisição: (a) dos
ativos transferidos pelo adquirente; (b) dos passivos incorridos pelo adquirente junto
aos ex-proprietários da adquirida; e (c) das participações societárias emitidas pelo
adquirente. (...)”.
Ainda, o IFRS 3 (CPC 15) menciona que: “A contraprestação que o adquirente
transfere em troca do controle sobre a adquirida deve incluir qualquer ativo ou passivo
resultante de acordo com uma contraprestação contingente (...). O adquirente deve
reconhecer a contraprestação contingente pelo seu valor justo na data da aquisição
como parte da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida. (...)”
A CVC determinou que o valor justo da aquisição de 31 de agosto de 2015 era de
R$49.354 (baseado no valor presente líquido dos pagamentos futuros estimados).
Entretanto, na data de aquisição, a B2W tinha menos capital de giro e mais dívidas que
os valores contratuais acordados no contrato de compra e venda com os antigos
acionistas da Submarino Viagens, sendo que os vendedores deveriam reembolsar a
Companhia em R$13.453 no prazo de 90 dias da data de fechamento (valor liquidado
em 2016). Dessa forma, a Companhia registrou obrigação de R$49.354 no passivo e
R$13.453 no ativo a receber, sendo que o preço de compra final líquido é de
R$35.901.
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10. Combinações de negócios--Continuação
c)

Submarino Viagens--Continuação
c.2) Valor justo dos ativos e passivos identificados
O valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis da Submarino
Viagens (anteriormente B2W Viagens) na data da aquisição é apresentado a seguir:
Participação adquirida
Valor da operação
Valor pago na data de aquisição
Valor a pagar

100%
36.00110035.901-

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Contas a receber sobre contingências
Outros ativos
Imobilizado
Ativos intangíveis
Total dos ativos adquiridos

1.891
12.389
7.675
1.258
1.155
10.906
35.274

Passivos
Fornecedores
Impostos a pagar e obrigações trabalhistas
Receita diferida
Provisão para demanda judicial
Contas a pagar
Total dos passivos assumidos

(45.463)
(3.579)
(30.422)
(7.675)
(6.627)
(93.766)

Total dos passivos líquidos identificáveis (valor justo)

(58.492)

Ágio gerado na transação
Total da contraprestação

94.49336.001-

O investimento nas demonstrações financeiras da controladora em 31 de dezembro de
2016 e 2015 está composto da seguinte forma:

Investimento (*)
Ágio
Total

31/12/2016

31/12/2015

(38.205)
94.493
56.288

(56.989)
94.493
37.504

(*) Movimentação em função da equivalência patrimonial.
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10. Combinações de negócios--Continuação
c)

Submarino Viagens--Continuação
c.2) Valor justo dos ativos e passivos identificados--Continuação
Para fins de consolidação o ágio, aplicando o conceito de combinação de negócios
(IFRS 3/CPC 15) e efetuando as alocações do ágio, em ativos intangíveis identificados
pela Companhia. As alocações do ágio ocorreram da seguinte forma:
Valor alocado
intangível
Intangível:
Marca
Total alocado
Ágio não alocado
Total intangível

8.260
8.260
94.493
102.753

Vida útil
10 anos

O valor justo das contas a receber de clientes é de R$12.389. O valor bruto das contas
a receber de clientes é de R$12.389. Não houve perda por redução ao valor
recuperável de nenhuma conta a receber de clientes, e espera-se que o valor
contratual possa ser recebido integralmente.
Desde a data da aquisição, a investida contribuiu para a Companhia com receitas
líquidas de R$25.794 e lucro operacional de R$2.642. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, as receitas líquidas da investida totalizariam
R$80.273 e o prejuízo operacional seria de R$(6.355).
Custos relacionados à aquisição de R$2.190 foram reconhecidos na demonstração do
resultado como despesas administrativas.
Contraprestação de compra
Total da contraprestação

36.001
36.001

Análise do fluxo de caixa da aquisição:
Custos da transação da aquisição (1)
Caixa líquido adquirido da controlada (2)

2.190
1.891

(1) Incluído no fluxo de caixa das atividades de operacionais.
(2) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.
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10. Combinações de negócios--Continuação
c)

Submarino Viagens--Continuação
c.2) Valor justo dos ativos e passivos identificados--Continuação
Provisão para demandas judiciais
Nos acordos de acionistas foi definido que todas as contingências referente aos
períodos anteriores à assinatura do contrato de compra e venda seriam de
responsabilidade dos antigos acionistas e, portanto, estes valores seriam
reembolsados ou descontados da dívida a pagar mencionada na nota de partes
relacionadas. A investida reconheceu as contingências de R$8.427, dos quais R$5.460
já foram reembolsados, e o saldo remanescente será recebido dos ex-acionistas
controladores no mês subsequente ao desembolso efetuado pela Submarino Viagens
relativo à essas contingências.
c.3) Unidade geradora de caixa
O ágio e alocações estão associados a unidade geradora de caixa da própria
subsidiária - Submarino.

d)

Movimentação aquisições no fluxo de caixa
As aquisições ocorridas serão liquidadas em parcelas para pagamento em cinco anos para o
Grupo Duotur e em até 10 anos para o Submarino Viagens, portanto, o efeito de caixa
ocorrido no período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2016 (desembolso de caixa
efetivo, menos a contribuição de caixa) foi o seguinte:
Consolidado
Caixa
Não caixa
Duotur - (9.a)
Submarino (9.b/16)
Total

38.330
(15.215)
23.115

99.798
56.460
156.258

O saldo pago para a Viatrix foi de R$20.540 (controladora), e líquido do caixa recebido é de
R$4.192 (consolidado).
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11. Investimentos
O saldo de investimentos está composto da seguinte forma:
CVC
Serviços
(a)
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Aquisição de investimento em 31/08/2015
Intangíveis alocados
Mais-valia gerado na aquisição de
investimentos
Equivalência patrimonial do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Aquisição de investimento em 29/12/2016
Intangíveis alocados
Mais-valia gerado na aquisição de
investimento
Aumento de capital
Dividendos distribuídos
Equivalência patrimonial do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2016

Submarino
Duotur
Refa
Viagens
Participações Participações (antiga B2W
(b)
(c)
Viagens) (d)

Viatrix
Viagens e
Turismo
-

Total

3.114
-

11.736
74.168

431
5.258

(66.753)
8.260

3.114
(54.586)
87.686

23.900
27.014
-

116.832
3.550
206.286
-

7.514
663
13.866
-

94.493
1.504
37.504
-

(3.358)
19.347

218.839
29.617
284.670
(3.358)
19.347

22.474
49.488

(6.518)
18.470
218.238

(1.085)
1.828
14.609

28.620
(9.836)
56.288

34.690
50.679

34.690
28.620
(7.603)
32.936
389.302

Abaixo seguem informações das controladas :
a)

CVC Serviços
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2016
de 2015
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Receitas líquidas
Lucro líquido do exercício
% Participação

68.598
19.106
49.492
95.711
22.474
99,90%

48.009
20.995
27.014
94.949
23.900
99,9%

Em 7 de dezembro de 2016, a Reunião do Conselho de Administração aprovou a
incorporação da CVC Serviços pela Submarino Viagens. Para essa incorporação se tornar
efetiva, a mesma deve ser submetida à Assembleia, cuja previsão de realização se dará em
março de 2017.
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11. Investimentos--Continuação
b)

Duotur Participações
31 de dezembro
de 2016
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Lucro líquido do exercício (a)
% Participação direta

36.702
4.161
32.542
18.470
100%

31 de dezembro
de 2015 (*)
15.698
15.698
3.550
100%

(*) Refere-se ao período de 4 meses findo em 31 de dezembro de 2015.
(a) Inclui os valores da amortização dos ativos intangíveis da alocação do preço de compra, líquido dos efeitos tributários.

b.1) READ Serviços Turísticos (anteriormente RA Viagens)
A Duotur Participações possui o controle e a participação de 51% do capital da READ
Serviços Turísticos (anteriormente RA Viagens). Abaixo é apresentado as informações
da investida direta da Duotur Participações:
31 de dezembro
de 2016

31 de dezembro
de 2015 (*)

297.514
259.110
38.404
163.024
36.215
51%
18.470

141.683
110.919
30.764
39.991
6.961
51%
3.550

Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Receita líquida
Lucro líquido do exercício (a)
% Participação
Equivalência no resultado do período na Duotur

(*) Refere-se ao período de quatro meses findo em 31 de dezembro de 2015.
(a) Inclui os valores da amortização dos ativos intangíveis da alocação do preço de compra, líquido dos efeitos tributários.

c)

Refa Participações
31 de dezembro
de 2016
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Lucro líquido do exercício (a)
% Participação

3.161
573
2.589
1.828
100%

31 de dezembro
de 2015 (*)
1.154
2
1.152
663
100%

(*) Refere-se ao período de 4 meses findo em 31 de dezembro de 2015.
(a) Inclui os valores da amortização dos ativos intangíveis da alocação do preço de compra, líquido dos efeitos tributários.

73

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

11. Investimentos--Continuação
c)

Refa Participações--Continuação
c.1) Reserva Fácil
A Refa Participações possui o controle de 51% do capital da Reserva Fácil. Abaixo é
apresentado as informações da investida direta da Refa Participações:
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2016
de 2015 (*)
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Receita líquida
Lucro líquido do exercício (a)
% Participação
Equivalência no resultado do
período na Refa Participações

7.913
5.426
2.486
10.177
3.585
51%

4.103
1.845
2.258
3.505
1.300
51%

1.828

663

(*) Refere-se ao período de 4 meses findo em 31 de dezembro de 2015.
(a) Inclui os valores da amortização dos ativos intangíveis da alocação do preço de compra, líquido dos efeitos
tributários.

d)

Submarino Viagens
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2016
de 2015 (*)
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Receita líquida
Prejuízo do exercício (a)
% Participação

65.446
111.321
(45.875)
45.015
(9.836)
100%

51.910
117.117
(65.207)
25.794
(1.504)
100%

(*) Refere-se ao período de 4 meses findo em 31 de dezembro de 2015.
(a) Inclui os valores da amortização dos ativos intangíveis da alocação do preço de compra, líquido dos efeitos tributários.

Em 31 de março de 2016 ocorreu aumento de capital da Companhia em sua investida em
R$28.620, através de aporte de capital.
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11. Investimentos--Continuação
e)

Viatrix Viagens e Turismo
31 de dezembro
de 2016
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
% Participação

64.170
67.528
(3.358)
100%

Não ocorreram operações entre a data de aquisição (29 de dezembro de 2016) a 31 de
dezembro de 2016. Dessa forma, não possui equivalência patrimonial para esse período.

12. Ativo intangível
Os ativos intangíveis são contabilizados pelo custo, deduzidos da amortização acumulada e
perdas acumuladas de valor recuperável.
Software
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme
incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes
de produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia, são
reconhecidos como ativos intangíveis.
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como
despesa, conforme incorridos.
Sítio virtual (Website)
Corresponde aos gastos com a aquisição do direito de venda através de loja virtual que
pertencia aos agentes exclusivos e gastos com desenvolvimento do sítio virtual (website).
Contrato de exclusividade
O contrato de exclusividade (pagamento pela conversão em franquias) é referente aos valores
pagos aos franqueados (terceiros) com o objetivo de garantir o direito de exclusividade em firmar
contratos de franquia com a marca CVC.
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12. Ativo intangível--Continuação
Carteira de clientes
A carteira de clientes do Grupo Duotur foi avaliada pelo método MEEM (“Multi-period Excess
Earnings Method”), que é baseado em um cálculo de desconto de fluxos de caixa dos benefícios
econômicos futuros atribuíveis à base de clientes, líquidas das eliminações das obrigações de
contribuições implicados em sua geração.
Para estimar a vida útil remanescente da base de clientes, foi feita uma análise da duração
média das relações com os clientes utilizando-se de um método de taxa de retirada.
O objetivo dessa análise de vidas é estimar uma curva de subsistência que preveja os perfis de
rotatividade futuros associados à atual base de clientes. O valor justo alocado à carteira de
clientes na data de aquisição foi de R$145.427, o qual será amortizado pelo prazo médio de 10
anos.
Marca
O valor justo da marca “Submarino Viagens” foi calculado considerando o método de “relief-fromroyalty”. De acordo com este método, o valor do ativo é determinado capitalizando-se os
royalties que são economizados pelo fato de ter a propriedade intelectual. Em outras palavras, o
dono da marca obtém um lucro por possuir o ativo intangível em vez de ter de pagar royalties por
sua utilização. A economia de royalties foi determinada aplicando-se uma taxa de royalties de
mercado (expressa como uma porcentagem sobre receitas) às receitas futuras que se espera
obter com a venda do produto ou serviço associado ao ativo intangível. Uma taxa de royalties de
mercado é a taxa normalmente expressada como uma porcentagem das receitas líquidas, que
um proprietário interessado cobraria de um usuário interessado na utilização de um ativo de sua
propriedade em uma transação de mercado, estando ambas as partes devidamente informadas.
O valor justo alocado à marca na data de aquisição foi de R$8.260, o qual será amortizado pelo
prazo de 10 anos.
Ágio
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em
relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos). Se
a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença é
reconhecida diretamente na demonstração dos resultados.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas
acumuladas de valor recuperável. Ágios e outros ativos intangíveis com vida útil indefinida não
são amortizados, porém a perda de valor recuperável é testada pelo menos anualmente.
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12. Ativo intangível--Continuação
Vida útil
Os ativos intangíveis são amortizados pelo método linear com base nas seguintes vidas úteis:
Anos
Software e website
Mais valia software
Contrato de exclusividade
Carteira de clientes
Marca
Ágio

Software e
website

Contrato de
exclusividade

Total do
intangível

Custo
31 de dezembro de 2014
Adições
Transferências
Baixas
31 de dezembro de 2015

104.221
31.947
(1.215)
(26)
134.927

81.184
4.227
85.411

185.405
36.174
(1.215)
(26)
220.338

Adições
Transferências
Baixas
31 de dezembro de 2016

24.567
(2.388)
157.106

1.483
86.894

26.051
(2.388)
244.001

Amortização acumulada
31 de dezembro de 2014
Amortização
Baixas
31 de dezembro de 2015
Amortização
Baixas
31 de dezembro de 2016

(37.661)
(14.818)
20
(52.459)
(19.526)
(71.985)

(17.187)
(10.983)
2.645
(25.525)
(8.601)
(34.126)

(54.848)
(25.801)
2.665
(77.984)
(28.127)
(106.111)

Valor residual
31 de dezembro de 2016
31 de dezembro de 2015

85.122
82.468

52.768
59.886

137.890
142.354

Controladora
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4,87 anos
5 anos
10 anos
10 anos
10 anos
Indefinida
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12. Ativo intangível--Continuação
Vida útil--Continuação
Consolidado
Custo
31 de dezembro be 2014
Combinações de negócios
Adições
Reversão/(provisão) para
obsolescência
Transferências
Baixas
31 de dezembro de 2015

Software e
website

Contrato de
exclusividade

Ágio

Carteira de
clientes

Marca

Fundo de
comércio

Outros

Total do
intangível

105.225
15.086
39.270

81.184
4.227

218.839
-

145.427
-

8.260
-

-

2.300
460

188.709
387.612
43.957

7
(1.216)
(24)
158.348

85.411

218.839

145.427

8.260

-

2.760

7
(1.216)
(24)
619.045

Combinações de negócios
Adições
Transferências
Operações descontinuadas
Baixas
31 de dezembro de 2016

44.679
(3.963)
(3.018)
196.046

1.483
86.894

34.690
253.529

12.033
157.460

5.513
13.773

2.218
-

54.454
58.162
(3.963)
(12.000)
(3.018)
712.680

Amortização acumulada
31 de dezembro de 2014
Combinações de negócios
Amortização
Baixa
31 de dezembro de 2015

(38.401)
(1.309)
(17.301)
20
(56.991)

(17.187)
(10.983)
2.645
(25.525)

-

(1.212)
(1.212)

(69)
(69)

-

(8)
(96)
(104)

(55.596)
(2.590)
(28.380)
2.665
(83.901)

Amortização
Baixa
31 de dezembro de 2016

(31.321)
146
(88.166)

(8.601)
(34.126)

-

(14.543)
(15.755)

(826)
(895)

-

(96)
(200)

(55.387)
146
(139.142)

Valor residual
31 de dezembro de 2016
31 de dezembro de 2015

107.880
101.356

52.768
59.886

253.529
218.839

141.705
144.215

12.878
8.191

12.000
(12.000)
-

-

4.978

4.778
2.656

573.538
535.144

A Companhia não identificou indicadores que resultem na necessidade de registro de provisão
para impairment no exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura e intangíveis com vida útil indefinida
Os ágios adquiridos por meio de combinações de negócios são alocados as suas respectivas
unidades geradoras de caixa, para teste de impairment.
A Companhia realizou o teste de valor recuperável na data-base 31 de dezembro de 2016 e
considerou, entre outros fatores, a relação entre sua capitalização no mercado e seu valor
contábil, quando efetuou a revisão para identificar indicadores de perda por redução ao valor
recuperável. Em 31 de dezembro de 2016, a capitalização do mercado da Companhia era
superior ao valor contábil de seu capital, portanto não indicando perda por redução ao valor
recuperável do ágio e perda por redução ao valor recuperável dos ativos.
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12. Ativo intangível--Continuação
Unidade geradora de caixa
O valor recuperável da unidade geradora de caixa do Grupo Duotur, Submarino Viagens e Viatriz
Viagens foram de R$289.5561, R$69.254 e R$53.173, respectivamente, em 31 de dezembro de
2016 e foram apurados com base no cálculo do valor em uso, em vista das projeções de fluxo de
caixa durante um período de cinco anos. A taxa de desconto antes de impostos aplicada a
projeções de fluxo de caixa para o Grupo Duotur, Submarino Viagens e Viatrix Viagens é de
aproximadamente 18% e o fluxo de caixa referente a período excedente a cinco anos é
extrapolado utilizando taxa de crescimento de 4,5% para as investidas. Com base na análise foi
concluído que não possui redução ao valor do ágio (impairment) em 31 de dezembro de 2016.
Principais premissas utilizadas no cálculo do valor em uso
O cálculo do valor em uso do Grupo Duotur, Submarino Viagens e Viatrix Viagens é mais
sensível à seguinte premissa:
 Margens brutas; taxas de desconto.
Margens brutas
Margens brutas são baseadas nos dois exercícios anteriores e são mantidas estáveis ao longo
do período de projeção, no patamar de cerca de 6% para o Grupo Duotur e de 11% para a
Submarino Viagens e 20% para a Viatrix Viagens.
Taxas de desconto
As taxas de desconto representam a avaliação de riscos no atual mercado, específicos a cada
unidade geradora de caixa, levando em consideração o valor de carregamento do dinheiro e os
riscos individuais dos ativos subjacentes que não foram incorporados nas estimativas de fluxo de
caixa. O cálculo da taxa de desconto é baseado em circunstâncias específicas da Companhia,
sendo derivado de Custos de Capital Médio Ponderado (CCMP). O CCMP leva em consideração
tanto a dívida quanto o patrimônio. O custo do patrimônio é derivado do rendimento esperado
sobre o investimento pelos investidores da Companhia. O custo de dívida é baseado nos
financiamentos com rendimento de juros que a Companhia é obrigado a honrar. O risco
específico do segmento é incorporado mediante a aplicação de fatores individuais beta. Os
fatores beta são avaliados anualmente com base nos dados de mercado disponíveis ao público.

1

Corresponde a 51% do total devido, conforme participação adquirida na Duotur.
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12. Ativo intangível--Continuação
Estimativas de taxa de crescimento
As taxas são baseadas em pesquisa publicada sobre o segmento de atuação.
Sensibilidade a mudanças nas premissas
As implicações das principais premissas para o montante recuperável são discutidas a seguir:
 Taxa de crescimento - a Administração reconhece que a velocidade da mudança tecnológica e
a entrada de novos concorrentes no mercado causem impacto nas premissas de taxas de
crescimento. A entrada de novos concorrentes no mercado não devem afetar materialmente as
taxas de crescimento adotadas na projeção;
 Margens EBITDAS - a redução na demanda pode levar a uma queda na margem EBITDA. Uma
redução na margem EBITDA de 5% resultaria em uma queda no valor do Grupo Duotur de
5,7%. Uma redução na margem EBITDA de 5% resultaria em uma queda no valor da
Submarino de 11,1% e uma redução na margem EBITDA de 5% resultaria em uma queda no
valor da Viatrix de 5,7%;
 Taxas de desconto - um aumento na taxa de desconto antes de impostos de 1% no Grupo
Duotur resultaria em uma queda de 9,7% no valor da companhia. Um aumento na taxa de
desconto antes de impostos de 1% na Submarino e na Viatrix resultaria em uma queda de
8,5% e 8,6% nos valores das companhias, respectivamente;
 Cota de mercado durante o período de previsão - a Companhia espera que a participação do
Grupo Duotur no mercado de venda de passagens áreas permaneça estável ao longo do
período de previsão. Da mesma forma, a Companhia espera que a participação da Submarino
Viagens no mercado de venda online aumente ao longo do período de previsão e também é
esperado que a participação da Viatrix no mercado de intermediação de intercâmbios culturais
e profissionais aumente.

13. Empréstimos e financiamentos

Citibank USD (ii)
BRADESCO USD (iii)
Total
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Vencimento

Encargos

Março 2019

Libor 3 meses
+ 2,07% a.a.
Pré 3,65 % a.a.

Abril 2017

Controladora e Consolidado
31 de dezembro de 2016
Circulante
Não circulante
Total

62.705
153.416
216.121

76.912
76.912

139.617
153.416
293.033

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

13. Empréstimos e financiamentos--Continuação

Citibank USD (i)

Vencimento

Encargos

Março 2018

Libor 6 meses
+ 1,56% a.a.

Controladora e Consolidado
31 de dezembro de 2015
Circulante
Não circulante
Total

71.064

134.991

206.055

O cronograma de pagamentos “não circulante”dos empréstimos e financiamentos é conforme a
seguir:
Ano
2018
2019
Total

Valor
58.564
18.348
76.912

(i) A taxa de juros anual sobre o empréstimo é LIBOR 6 meses + 1,56%, com pagamentos semestrais de juros e amortização a partir
de 2 de março de 2016 e amortização iniciando em 2 de março de 2016. Essa dívida foi totalmente protegida (hedge) com swap
para 107,5 % do CDI ao ano. Os recursos foram utilizados para capital de giro.
(ii) Em 1 de março de 2016, a Companhia repactuou o empréstimo com o Citibank, cuja primeira amortização ocorreria em 2 de
março de 2016, com a seguinte estrutura: LIBOR 3 meses + 2,07%, com pagamentos trimestrais de juros e amortização a partir
de 2 de dezembro de 2016. Esta dívida está totalmente protegida (hedge) com swap para 108,0 % do CDI ao ano.
(iii) Em garantia, a Companhia concedeu um montante mínimo de R$150.000 em direitos de crédito relativos aos recebíveis de
cartões de crédito, emitidas ou que venham a ser emitidas a seu favor. Esta dívida foi totalmente protegida (hedge) com swap
para 117,6% do CDI ao ano.

A Companhia efetuou análises dos covenants atrelados aos contratos de empréstimos e concluiu
pelo cumprimento de todas as suas obrigações financeiras e não financeiras.

14. Compromissos
Os pagamentos mínimos totais de arrendamento, segundo os arrendamentos operacionais não
canceláveis, são:
Consolidado
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2016
de 2015
Menos de um ano
Mais de um ano e menos que cinco anos
Mais de cinco anos
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8.063
19.306
6.840
34.209

4.885
14.811
19.696
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14. Compromissos--Continuação
O valor das despesas de arrendamentos operacionais para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2016 foi R$16.453 (R$13.814 em 2015).
Todos os contratos que possuem cláusulas de multa em caso de quebra contratual preveem a
penalidade de até três meses de aluguel, sendo que se a Companhia rescindisse estes
contratos, o valor total seria de aproximadamente R$2.713.

15. Provisões para demandas judiciais e administrativas
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia era parte envolvida em processos
trabalhistas e cíveis em andamento e está discutindo essas questões tanto na esfera
administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
judiciais (incluído em outras contas a receber). As provisões para eventuais perdas decorrentes
desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pelo apoio de
seus consultores legais.
Trabalhistas

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2014

3.058

15.879

18.937

Adições
Reversões/pagamentos
Saldo em 31 de dezembro de 2015

1.202
(791)
3.469

18.687
(13.844)
20.722

19.889
(14.635)
24.191

Adições
Reversões/pagamentos
Saldo em 31 de dezembro de 2016

247
(83)
3.633

17.977
(14.199)
24.500

18.224
(14.281)
28.133

Consolidado
Cíveis

Total

Trabalhistas
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Controladora
Cíveis

Saldo em 31 de dezembro de 2014

3.058

15.879

18.937

Combinações de negócios
Adições
Reversões/pagamentos
Saldo em 31 de dezembro de 2015

1.202
(791)
3.469

7.675
19.439
(13.844)
29.149

7.675
20.641
(14.635)
32.618

Combinações de negócios
Adições
Reversões/pagamentos
Saldo em 31 de dezembro de 2016

2.896
247
(83)
6.529

2.206
24.257
(22.627)
32.985

5.102
24.504
(22.710)
39.514

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

15. Provisões para demandas judiciais e administrativas--Continuação
Autuação federal acerca do ágio
Em 7 de janeiro de 2015, a Companhia foi autuada pela Secretaria da Receita Federal para a
exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido ("CSL"), relativos ao período de 2010 a 2013, em decorrência da glosa de
despesas de amortização fiscal do ágio. O valor total do principal do auto de infração é de
R$127.703, e conforme avaliação de seus assessores jurídicos e entendimento jurisprudencial, a
probabilidade de sucesso a favor da Companhia é de 70% (possível).

16. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre o ágio gerado na
aquisição da Companhia e sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do
imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das informações contábeis
intermediárias. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos
tributos diferidos, são de 25% para o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e de 9% para
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
O IRPJ e a CSLL 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.
Os ativos de impostos diferidos são reconhecidos na medida em que é provável que a avaliação
dos lucros tributáveis futuros podem ser usados na compensação de diferenças temporárias,
baseado em projeções de receita futura e preparadas com premissas internas e cenários
econômicos futuros que podem ser alterados.
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16. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
a)

Reconciliação de despesas com o imposto de renda e a contribuição social
Controladora
Exercício findo em
31 de dezembro de
2016
2015
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social das operações em continuidade
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social das operações descontinuadas
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Consolidado
Exercício findo em
31 de dezembro de
2016
2015

251.157

247.669

-

-

299.598
(3.314)

267.553
-

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda à alíquota nominal - 34%

251.157
(85.393)

247.669
(84.207)

296.284
(100.737)

267.553
(90.968)

Opções de ações outorgadas e reconhecidas
Equivalência patrimonial
Juros sobre capital próprio
Outros
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Corrente - operação descontinuada
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Alíquota efetiva

(6.301)
11.198
7.549
(496)
(73.443)
(43.066)
(30.377)
(73.443)
29%

(6.742)
10.070
5.233
(836)
(76.482)
(19.464)
(57.018)
(76.482)
31%

(6.301)
7.549
413
(99.075)
(82.388)
(17.814)
1.127
(99.075)
33%

(6.742)
5.233
158
(92.319)
(32.667)
(59.652)
(92.319)
35%

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

16. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
b)

Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos
Controladora
31 de dezembro de
2016
2015
Imposto de renda sobre ágio CBTC (incorporada)
Provisão para demandas judiciais e
administrativas
Provisão para bônus
Provisão para perdas com adiantamentos
Provisão para encargos financeiros no desconto
de recebíveis
Prejuízo fiscal e base negativa de controlada
Outras (*)
Ativo de imposto de renda diferido

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015

-

36.284

-

36.284

9.565
7.371
9.017

8.225
5.364
9.608

9.644
9.435
9.017

8.225
5.364
9.608

7.072
20.609
53.634

6.937
13.230
79.648

7.072
4.785
28.641
68.594

6.937
14.500
80.918

(*) Inclui ativos de tributos diferidos decorrentes das combinações de negócios e outras provisões não significativas
individualmente e pulverizadas.

Com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas
internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações, e que
para 31 de dezembro de 2016 demonstram que o imposto de renda diferido ativo será
compensado em 2017, para a controladora, sendo que para o consolidado será compensado
em até 5 anos.
c)

Movimentação do imposto de renda diferido
Controladora
31 de dezembro de
2016
2015
Saldo inicial
Adição
Compensação
Saldo final
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79.648
8.719
(34.733)
53.634

136.293
6.200
(62.845)
79.648

Consolidado
31 de dezembro de
2016
2015
80.918
22.409
(34.733)
68.594

140.197
7.280
(66.559)
80.918
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17. Contas a pagar e a receber de aquisição de controlada
17.1. Contas a pagar de aquisição de controlada
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 10.c, o saldo de contas a pagar refere-se à
aquisição da Submarino Viagens (anteriomente B2W Viagens). O saldo a pagar está sendo
corrigido pela SELIC e foi utilizada a taxa de desconto de 15% a.a. A movimentação do
contas a pagar é a seguinte:
Detalhes da transação

Valores

Saldo restante a pagar em 31 de dezembro de 2015
Valores pagos no ano de 2016
Juros do período no ano de 2016
Saldo a pagar em 31 de dezembro de 2016

51.708
(2.278)
7.030
56.460

Circulante
Não circulante

3.529
52.931

O saldo a pagar será liquidado da seguinte forma:
Consolidado
Ano
2017
2018
2019 em diante
Total

Valor
3.529
3.718
49.213
56.460

17.2. Contas a receber de aquisição de controlada
Redução do preço de compra
Conforme mencionado na Nota 10.c, como o valor definido em contrato do capital de giro e
empréstimo da investida não foi cumprido pela vendedora, possui um saldo a receber de
R$13.453 no prazo inicial de 90 dias contados a partir da data da aquisição, portanto, este
montante reduz o preço de compra. A garantia de recebimento deste montante é o próprio
valor a pagar para os vendedores. Conforme acordo com a Administração, o valor foi
recebido integralmente até o final do 4º trimestre de 2016.
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17. Contas a pagar e a receber de aquisição de controlada--Continuação
17.2. Contas a receber de aquisição de controlada--Continuação
Provisão para demandas judiciais
Adicionalmente, em conformidade com as cláusulas dos contratos firmados entre a
Companhia e o antigo acionista controlador da Submarino Viagens (anteriormente B2W
Viagens), quaisquer eventuais contingências do passado (anteriores à data de aquisição)
não são de responsabilidade da Companhia, sendo obrigação do antigo controlador. Assim,
as provisões para demandas ou reivindicações anteriores as respectivas datas de
aquisição são provisionadas, uma vez que o desembolso ocorrerá pela Companhia. Porém,
devido ao acordo de acionistas mencionado acima, a Administração também reconhece um
contas a receber com antigos controladores. O saldo a receber em 31 de dezembro de
2016 era de R$3.377. Ambos os saldos estão registrados na investida.

18. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital subscrito em 31 de dezembro de 2016 é representado por 134.330.243 de ações
ordinárias (134.330.243 em 31 de dezembro de 2015), sem valor nominal, e é distribuído
conforme descrito abaixo:
31 de dezembro de 2016
Ações
Valor
FIP BTC (*)
FIP GJP (*)
Mercado de ações
Total

134.330.243
134.330.243

281.635
281.635

31 de dezembro de 2015
Ações
Valor
60.415.697
32.278.259
41.636.287
134.330.243

98.093
52.408
67.602
218.103

(*) O acionista FIP GJP deixou de ser um acionista do bloco de controle a partir da conclusão do Follow On em agosto de
2016 e o FIP BTC a partir de 4 de novembro de 2016, onde completou a alienação de praticamente a totalidade das ações
ordinárias de sua titularidade emitidas pela Companhia.

De acordo com o programa de recompra de ações próprias, a Companhia adquiriu 400.000
ações próprias em dezembro de 2015 e 1.172.800 ações próprias adicionais nos três meses
findo em 31 de março de 2016. No 2º trimestre de 2016, três beneficiários dos planos de
opções de compra de ações descritos em 18.b exerceram 72.900 opções de ações, e no 4º
trimestre de 2016, um beneficiário do plano de opções de compra de ações exerceu 13.500
opções de ações, para os quais a Companhia entregou-lhes a mesma quantidade de ações
de sua própria titularidade.
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18. Patrimônio líquido--Continuação
a)

Capital social--Continuação
O capital social autorizado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é de R$5.000.000, sem
determinação das unidades de ações.
Em 16 de agosto de 2016, a Companhia em complemento aos fatos relevantes divulgados
em 27 de julho de 2016 e 1º de agosto de 2016, bem como ao comunicado, ao mercado
divulgado em 10 de agosto de 2016, informou aos seus acionistas e ao mercado em geral
sobre a liquidação, da oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição de
ações ordinárias da Companhia, detidas pelo BTC Fundo de Investimento em Participações
(FIP BTC) e pelo GJP Fundo de Investimento em Participações (FIP GJP).
A Oferta compreendeu a distribuição pública secundária, com esforços restritos de
colocação, de 39.058.660 ações de titularidade do FIP BTC e 20.941.340 ações de
titularidade do FIP GJP, a um preço por ação de R$20,50, resultando em um montante total
de R$1.230.000.
Tendo em vista que a Oferta compreende exclusivamente uma distribuição secundária, não
houve nenhum ingresso de recursos para a Companhia, sendo que os Acionistas
Vendedores receberam a totalidade dos recursos líquidos resultantes da venda das Ações e
serão responsáveis pelo pagamento de todos os custos e despesas incorridos com a Oferta.
Com a liquidação da Oferta, o FIP BTC passou ser titular de 21.056.669 ações ordinárias de
emissão da Companhia, representativas de 15,68% do capital social da Companhia, e o FIP
GJP passou ser titular de 11.336.919 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de 8,44% do capital social da Companhia.
Em 9 de novembro de 2016, nos termos do artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), a Companhia foi notificada, de que seu acionista BTC Fundo de
Investimento em Participações (“FIP BTC”) alienou, por meio de operações realizadas no
ambiente de bolsa de valores na forma de venda em bloco (block trade), em 4 de novembro
de 2016, 20.756.303 ações ordinárias de sua titularidade emitidas pela Companhia. Desta
forma, com a liquidação física e financeira das referidas operações na presente data, o FIP
BTC deixou de ser um acionista relevante da Companhia.
O Conselho de Administração aprovou os seguintes eventos:
 1º de outubro de 2014 - aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, sem a emissão de novas ações e para o benefício de todos os acionistas, na
proporção de suas respectivas participações no capital da Companhia, no valor de
R$47.659, sendo que a ata foi efetivamente registrada em 2015.
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18. Patrimônio líquido--Continuação
a)

Capital social--Continuação
 8 de junho de 2015 - aprovado o aumento de capital em R$17.734 com a emissão de
1.836.860 ações em virtude do exercício de opções de compra de ações referente aos
Planos 1, 3 e 4.
 13 de julho de 2015 - aprovado o aumento de capital em R$1.496 com a emissão de
108.000 ações em virtude do exercício de opções de compra de ações referente ao Plano 4.
 22 de setembro de 2015 - aprovado o aumento de capital em R$9.551 com a emissão de
15.188 ações em virtude do exercício de opções de compra de ações referente ao Plano 4
e com a emissão de 904.860 ações em virtude do exercício de opções de compra de
ações referente ao Plano 3.
 30 de setembro de 2015 - aprovou o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado, sem a emissão de novas ações e para o benefício de todos os
acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital da Companhia, no
valor de R$47.637.
 7 de dezembro de 2016 - aprovado o aumento de capital da Companhia mediante
capitalização da parcela final da reserva especial de ágio, que foi amortizada para fins de
realização do benefício fiscal correspondente nas demonstrações financeiras encerradas
em 30 de setembro de 2016, dentro do limite do capital autorizado, sem a emissão de
novas ações e para o benefício de todos os acionistas, na proporção de suas respectivas
participações no capital da Companhia, no valor de R$63.532.

b)

Opções de compra de ações
A Companhia concede remuneração na forma de pagamento com base em ações a seus
principais executivos e administradores. A estimativa do valor justo dos pagamentos com
base em ações depende do modelo de avaliação selecionado para a concessão desses
instrumentos patrimoniais, assim como o uso de diversas premissas, o que depende dos
termos e condições da concessão.
As despesas dessas transações são reconhecidas no resultado (despesas gerais e
administrativas) durante o período em que o direito é adquirido em contrapartida da reserva
de pagamentos baseados em ações, no patrimônio líquido.
O preço de exercício das opções concedidas é o valor justo de mercado das ações no
momento da outorga das opções, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) até a data de exercício. As opções outorgadas são divididas
como descrito a seguir:
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18. Patrimônio líquido--Continuação
b)

Opções de compra de ações--Continuação
“Time Based Options” (TBO) - provê o direito do beneficiário de comprar ações a um preço
predeterminado com base no tempo de trabalho contínuo na Companhia. Estas opções
estão sujeitas a um período aquisitivo dos direitos às opções e ao seu exercício.
“Performance Based Options” (PBO) - provê o direito do beneficiário de comprar ações
condicionado ao cumprimento de taxas de retorno sobre o capital investido dos acionistas
de no mínimo 25% a.a., em dólares norte-americanos. No caso da ocorrência de uma
abertura inicial de capital (IPO), e sendo a taxa de retorno sobre o capital investido dos
acionistas acima de 30% a.a., as PBOs serão convertidas em TBOs. Adicionalmente, os
beneficiários devem manter a duração da contínua relação empregatícia, conforme definido
pelo plano de pagamento baseado em ações da Companhia anterior ao exercício da opção
outorgada e deve observar o período de lockup de um ano após a data de aquisição.
As opções são exercíveis em até 10 anos da data de outorga. No evento de término da
relação empregatícia do contrato de trabalho, todas as opções com direito de exercício que
tenham sido adquiridas devem ser exercidas em 90 dias contados a partir da data de saída
do beneficiário da Companhia.
Em 2014 foram alterados o Terceiro e Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da
Companhia, com o objetivo de tornar os referidos Planos economicamente atrativos vis-à-vis
a variação do valor de mercado das ações da Companhia desde a data de sua abertura do
capital. O preço de exercício de ambos os Planos foi ajustado de R$13,53 e R$14,63 para
R$11,82 e o número total de Opções dos Planos foi reduzido em 10%. Essas alterações são
consistentes com o plano estratégico da Companhia para manter os executivos-chave e
garantir que os mesmos sejam apropriadamente incentivados a criar, no longo prazo, valor à
Companhia.
No dia 9 de outubro de 2015 foi aprovado o Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da
Companhia. O Plano tem como principal objetivo atrair, motivar e reter os executivos-chave
da Companhia, que foram indicados para receber tais opções, de forma a garantir que uma
parte relevante de seu patrimônio esteja atrelada à geração de valor para a Companhia em
longo prazo. O número máximo de ações disponíveis para o exercício das Opções no
âmbito do Plano está limitado a 1.363 ações, que representam 0,95% do capital social
diluído da Companhia.
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18. Patrimônio líquido--Continuação
b)

Opções de compra de ações--Continuação
No dia 9 de dezembro de 2016, na Reunião do Conselho de Administração, foi aprovado o
Sexto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. O Plano tem como principal
objetivo atrair, motivar e reter os executivos-chave da Companhia, que foram indicados para
receber tais opções, de forma a garantir que uma parte relevante de seu patrimônio esteja
atrelada à geração de valor para a Companhia em longo prazo. O número máximo de ações
disponíveis para o exercício das Opções no âmbito do Plano está limitado a 1.500 ações,
que representam 1,13% do capital social diluído da Companhia. Adicionalmente, também foi
aprovada a alteração do Quarto e do Quinto Planos de Opções de Compra de Ações da
Companhia. Tal alteração prevê que o preço de exercício (a) não deve ser corrigido
monetariamente; e (b) dedução do preço de exercício das Opções do valor por ação
possivelmente a ser pago a título de dividendos ou juros sobre capital próprio. O impacto da
mudança gerou um complemento de despesa em R$1.609 no resultado de 2016.
As movimentações no Plano de Opções de compra de ações estão detalhadas abaixo:
Plano 1

Notas
31 de dezembro de 2014
Outorgadas
Prescritas
Exercidas
31 de dezembro de 2015
Outorgadas
Prescritas
Exercidas
31 de dezembro de 2016

(iii)
(i)
(ii)
(iii)
(i)
(ii)

Tranche 1.1
PBO
TBO
103
103
103

501
501
501

(Em milhares de opções)
Plano 2
Plano 3
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
1.2
2.1 a 2.3
2.4 e 2.5
3.1
TBO
TBO
TBO
TBO
851
(851)
-

(i)

Opções de ações prescritas de executivos que deixaram a Companhia;

(ii)

Exercício de opções de Ações da Companhia (Nota 15.a);

69
69
69

-

7.403
(1.810)
5.593
5.593

Plano 4
Tranche
4.1 a 4.3
TBO
1.822
(54)
(204)
1.564
75
(155)
(86)
1.398

Plano 5
Tranche
1
TBO

Plano 6
Tranche
1
TBO

1.363
1.363
1.363

1.500
1.500

(iii) Outorga de opções de ações aprovada pelo Conselho de Administração principalmente relacionada à substituição de opções concedidas anteriormente
a executivos que deixaram a Companhia.

A despesa no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$18.492 (R$19.824 no
exercício findo em 31 de dezembro de 2015).
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18. Patrimônio líquido--Continuação
b)

Opções de compra de ações--Continuação
O valor justo médio ponderado das opções concedidas, determinado com base no modelo
de avaliação “Customized Binomial Tree Model” está detalhado abaixo:

Detalhes

Plano 1
Tranche
Tranche
1.1
1.2

Data de início (primeira
outorga)
03/05/2010
Quantidade de opções PBO (milhares)
103
Quantidade de opções - TBO
(milhares)
501
Valor de exercício - R$
R$4,99
Volatilidade esperada
32,83%
Inflação estimada (IPCA)
5,87%
Prazo maturidade estimado
5 anos
Valor justo da opção
R$2,56

c)

Plano 2
Tranche
2.1

Plano 3
Tranche
3.1

01/01/2010 10/11/2013

Plano 4
Tranche
4.2

Tranche
4.1

11/03/2013 10/11/2011 01/04/2013

Tranche
4.3

Plano 5
Tranche
1

Plano 6
Tranche 1

31/10/2013

31/08/2014

09/12/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

R$4,99
47,00%
5,87%
4 anos
R$4,58

69
R$22,46
44,35%
5,58%
5 anos
R$14,44

5.593
R$11,82
30,58%
4 anos
R$6,38

966
R$11,82
30,58%
5 anos
R$5,07

216
R$11,82
30,58%
5 anos
R$5,23

216
R$11,82
30,58%
5 anos
R$5,54

1.363
R$15,79
33,75%
4,4 anos
R$6,19

1.500
R$10,32
38,33%
5 anos
R$7,51

Reserva de lucros
Reserva legal: é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até
atingir 20% do capital social.
Reserva de capital de giro: é constituída mediante apropriação de até 25% do lucro líquido
remanescente, após apropriação da reserva legal e distribuição dos dividendos, destinada à
manutenção do capital de giro da Companhia, até o limite de 30% do capital social.
Reserva de expansão: é constituída mediante apropriação de até 25% do lucro líquido
remanescente, após apropriação da reserva legal e distribuição dos dividendos, destinada à
expansão dos negócios da Companhia, até o limite de 50% do capital social.
Reserva de retenção de lucros: até 50% do lucro líquido remanescente, após as
apropriações previstas no Estatuto Social da Companhia, podem ser retidos com base em
orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral, na forma prevista no artigo 196 da
Lei das Sociedades por Ações.
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18. Patrimônio líquido--Continuação
d)

Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
O nosso Estatuto Social estabelece o pagamento de dividendo obrigatório, em cada
exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido ajustado de cada exercício.
Adicionalmente, a política de dividendos da Companhia estabelece que serão pagos
dividendos de 50% do lucro líquido anual ajustado, sujeito a certas condições descritas na
referida política de dividendos.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de fevereiro de 2016 foi efetuada
a proposta de distribuição adicional de dividendos relativos ao exercício de 2015, através da
aprovação das demonstrações financeiras, calculada conforme demonstrado abaixo, nos
termos do Estatuto Social da Companhia.
Em 7 de dezembro de 2016, nosso Conselho de Administração aprovou o pagamento
antecipado de juros sobre capital próprio no valor de R$22.203, referente ao lucro do
exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
31 de dezembro
de 2016
Lucro líquido do exercício
Reserva legal (5%)
Base de cálculo dos dividendos
Dividendos mínimos
Juros de capital próprio pagos
Dividendos a pagar
Dividendo adicional proposto

e)

177.714
177.714
44.427
(22.203)
22.224
-

31 de dezembro
de 2015
171.187
(8.559)
162.628
40.657
(15.392)
25.265
73.183

Ações em tesouraria
Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações em tesouraria) são
reconhecidos ao custo e deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é
reconhecido na demonstração do resultado na compra venda, emissão ou cancelamento dos
instrumentos patrimoniais próprios da companhia. Qualquer diferença entre o valor contábil e
a contra prestação é reconhecida em outras reservas de capital.
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía 1.486.400 ações em tesouraria
(400.000 ações em tesouraria em 31 de dezembro de 2015).
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19. Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
Exercício findo em 31 de Exercício findo em 31 de
dezembro de
dezembro de
2016
2015
2016
2015
Despesas financeiras
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
Encargos financeiros (a)
Juros das aquisições
Outros
Total despesas financeiras
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras
Outros
Total receitas financeiras
Variação cambial, líquida
Despesas financeiras, líquidas

(2.326)
(129.028)
(23.343)
(2.855)
(157.552)

(2.300)
(112.409)
(9.414)
(124.123)

(2.533)
(130.213)
(23.343)
(6.559)
(162.648)

(2.417)
(109.917)
(9.414)
(3.567)
(125.315)

8.564
5.635
14.199

3.652
3.609
7.261

10.827
8.959
19.785

4.517
3.286
7.803

2.902

782

3.096

614

(140.451)

(116.080)

(139.767)

(116.898)

(a) Despesas financeiras relacionadas principalmente ao contrato de desempenho, e taxas sobre serviços financeiros, incluindo as
despesas de juros referente às antecipações de cartão de crédito.

20. Transações com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas são realizadas no curso normal das atividades, de
acordo com os preços específicos pactuados entre as partes, compatíveis com as condições de
mercado para transações semelhantes entre partes independentes.
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20. Transações com partes relacionadas--Continuação
a)

Principais saldos ou pagamentos oriundos de transações com partes relacionadas

Controladora
CVC Serviços Agência de Viagens Ltda.
Contas a pagar por aquisição do Grupo Duotur (ii)
Contas a pagar por aquisição da Viatrix Viagens (v)
Operadora e Agência de Viagens Tur Ltda.
GJP Administradora de Hotéis (i)
Duotur Participações (iv)
Refa Participações (vi)
Submarino Viagens (iii)
Total
Consolidado
Contas a pagar por aquisição do Grupo Duotur (ii)
Contas a pagar por aquisição do Grupo Viatrix (v)
Operadora e Agência de Viagens Tur Ltda.
GJP Administradora de Hotéis (i)
Total

Ativo não
circulante

3.421
20.539
539
31.521
56.020

186
186

24.058
25.871
10.269
3.794
63.992

73.927
19.870
93.797

(16.318)
(16.318)

101.011
55.741
20.539
552
39.848
217.691

3.421
3.421

186
186

25.871
10.269
3.794
39.934

73.927
19.870
93.797

(16.318)
(16.318)

55.741
20.539
552
39.848
116.680

Ativo
circulante
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31 de dezembro de 2016
Passivo
Passivo não
circulante
circulante

Ativo
circulante

Resultado

31 de dezembro de 2015
Ativo não
Passivo
Passivo não
circulante
circulante
circulante

Pagamento

Pagamento

Controladora
CVC Serviços Agência de Viagens Ltda.
Contas a pagar por aquisição do Grupo Duotur (ii)
Operadora e Agência de Viagens Tur Ltda.
FIP GJP
GJP Administradora de Hotéis (i)
Duotur Participações (iii)
Submarino Viagens (iii)
Total

4.172
4.172

182
1.143
25.620
26.945

25.148
40.957
4.957
71.062

98.264
98.264

66.135
78.849
123.367
36.056
304.407

Consolidado
Contas a pagar por aquisição do Grupo Duotur (ii)
Operadora e Agência de Viagens Tur Ltda.
FIP GJP
GJP Administradora de Hotéis (i)
Total

-

183
1.143
1.326

40.957
4.957
45.914

98.264
98.264

78.849
123.367
39.056
241.272

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

20. Transações com partes relacionadas--Continuação
a)

Principais saldos ou pagamentos oriundos de transações com partes relacionadas-Continuação
(i)

Inclui reserva de quartos em hotéis relacionados. Os adiantamentos podem ser feitos para garantir a disponibilidade de quartos na atual e
em futuras temporadas;

(ii) Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 10.b, refere-se ao contas a pagar pela aquisição de 51% do capital do Grupo Duotur. A
movimentação está na Nota 10.a.1.
(iii) Antecipação para pagamento de despesas gerais.
(iv) Venda de bilhetes aéreos e reserva de hotéis entre CVC Brasil e Grupo Duotur.
(v)

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 10.a, o saldo refere-se ao contas a pagar pela aquisição de 100% do capital da Viatrix
Viagens. A movimentação esta na Nota 10.a.1.

(vi) Dividendos declarados.

b)

Remuneração do pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e diretores.
Exercício findo em 31 de
dezembro de
2016
2015
Salários e outros benefícios de curto prazo
Pagamentos baseado em ações

50.570
18.492
69.062

34.606
19.824
54.430

21. Vendas antecipadas de pacotes turísticos
Os pacotes turísticos intermediados são contabilizados como vendas antecipadas de pacotes
turísticos no passivo circulante, devido ser representado por pacotes turísticos vendidos e ainda
não utilizados pelos passageiros. Todos os gastos com serviços diretamente relacionados às
viagens são reconhecidos em conjunto com a receita, quando o passageiro efetua o embarque.
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo das vendas antecipadas de pacotes turísticos era
R$1.288.154 na Controladora (R$1.126.510 em 31 de dezembro de 2015) e R$1.344.977 no
Consolidado (R$1.126.510 em 31 de dezembro de 2015).
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22. Receita
A receita bruta de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber
pela prestação de serviços de elaboração e intermediação de serviços turísticos e de pacotes
turísticos. Os pacotes podem incluir passagens aéreas, transporte terrestre, reservas diárias,
pacotes terrestres, e pacotes de cruzeiros marítimos, entre outros serviços, intermediados pela
Companhia.
Os serviços turísticos são substancialmente prestados diretamente aos clientes por parceiros,
dos quais a Companhia cobra uma porcentagem da renda ou recebe uma comissão pelo serviço
de intermediação. A parcela cobrada ou a comissão recebida corresponde à receita reconhecida.
A CVC Serviços contabiliza as comissões na venda de pacotes turísticos preparados e
administrados pela Companhia como receita própria, que são eliminadas na consolidação.
Para venda de passagem aérea (consolidadora) a transferência dos riscos e obrigações ocorrem
no momento da venda, sendo que a receita de intermediação são recebidos das companhias
aéreas.
A Companhia e suas subsidiarias reconhecem a receita quando os riscos são substancialmente
transferidos, fato que ocorre no momento do embarque, para a venda de pacote turístico, e no
momento da venda para transações exclusiva de passagens aéreas (consolidadora).
As receitas de serviços prestados estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas
alíquotas básicas abaixo:
 Programa de Integração Social (PIS) - 0,65%
 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 3%
 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - 2% a 5%
Segregação da receita
A Companhia possui um único segmento operacional na atividade de “Intermediação de
Turismo”. A Administração da Companhia analisa a receita bruta por linha de negócios sendo:
doméstico, internacional e cruzeiros marítimos. As operações estão sediadas substancialmente
no Brasil.
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22. Receita--Continuação
Segregação da receita--Continuação
As receitas brutas por linha de negócios são as seguintes:
Consolidado
Exercício findo em 31 de
dezembro de
2016
2015
741.750
351.406
22.838
24.282
1.140.276

Doméstico
Internacional
Cruzeiro marítimo
Outros
Total

616.853
291.698
21.316
12.822
942.689

23. Despesas operacionais
Controladora
Exercício findo em 31 de
dezembro de
2016
2015

Consolidado
Exercício findo em 31 de
dezembro de
2016
2015

Pessoal
Serviços de terceiros
Taxa de cartão de crédito
Depreciação e amortização
Provisão crédito liquidação duvidosa
Outros
Total

134.699
129.756
50.162
30.933
18.652
1.774
365.976

126.134
141.970
48.582
26.857
18.335
3.181
365.059

271.362
166.409
56.526
60.851
22.446
17.672
595.266

198.508
163.751
50.541
31.436
21.842
11.580
477.658

Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Total

164.639
170.404
30.933
365.976

170.110
168.092
26.857
365.059

185.157
349.258
60.851
595.266

183.105
263.117
31.436
477.658

24. Operação mantida para venda
Em outubro de 2016, a Administração da Companhia tomou a decisão de adquirir, pelo valor
total de R$12.000, 22 pontos comerciais de algumas lojas franqueadas da CVC, atuantes
predominantemente no Estado do Rio de Janeiro. Tais lojas eram operadas por franqueados
vinculados a ex-master franqueada do Estado do Rio de Janeiro, que teve seu contrato de
máster franquia rescindido pela Companhia em 7 de agosto de 2016.
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24. Operação mantida para venda--Continuação
A Companhia pretende alienar a maioria dessas lojas a novos franqueados até o final do
1º trimestre de 2017. Em 31 de dezembro de 2016, essas lojas estão classificadas como grupo
de ativos mantidos para venda e como operação descontinuada.
O resultado do exercício desses ativos líquidos mantidos para venda é apresentado a seguir:
As principais classes de ativos e passivos classificados como mantidos para venda em 31 de
dezembro de 2016 são:
Consolidado
Ativo
Caixa
Intangível

1
12.000

Ativos classificados como mantidos para venda

12.001

Passivo
Outras contas a pagar
Passivos diretamente associados a ativos classificados
como mantidos para venda
Passivos líquidos diretamente associados ao grupo
de mantidos para venda

(14.188)
(14.188)
(2.187)
Consolidado

Receita
Despesa
Prejuízo da operação descontinuada antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Prejuízo do exercício da operação descontinuada

914
(4.228)
(3.314)
1.127
(2.187)

Lucro por ação:
Básico (R$) - da operação descontinuada
Diluído (R$) - da operação descontinuada

-

O fluxo de caixa da operação mantido para venda está apresentado abaixo:
2016
Operacional
Investimentos
Financiamentos
Caixa líquido gerado
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25. Subsidiárias com participações significativas de não controladores
As informações financeiras das subsidiárias que têm participações significativas de não
controladores são fornecidos abaixo:
Proporção da participação acionária detida por acionistas não controladores:

Subsidiárias

Pais de
constituição e
funcionamento

2016

2015

READ Serviços Turísticos S.A. (“READ”)
Reserva Fácil Tecnologia S.A. (“Reserva Fácil”)

Brasil
Brasil

49%
49%

49%
49%

A Companhia possui 100% de participação nas holdings Duotur Participações S.A. que possui
51% da RA Viagens, e 100% na Refa Participações S.A., que possui também 51% da Reserva
Fácil.
O saldo acumulado das participações significativas de não controladores em 31 de dezembro de
2016 e 2015:
Subsidiárias
READ
Reserva Fácil

31 de dezembro
de 2016

31 de dezembro
de 2015

84.982
5.548

85.941
6.102

O lucro atribuível às participações de não controladores:
Subsidiárias
READ
Reserva Fácil

Período de doze meses findo em
31 de dezembro de 2016
17.736
1.755

As informações financeiras resumidas dessas subsidiárias são fornecidas abaixo. Essa
informação é baseada em valores antes das eliminações entre empresas.
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25. Subsidiárias com participações significativas de não controladores-Continuação
Resumo das demonstrações do resultado para 12 meses findos em 31 de dezembro de 2016:
RA Viagens

Reserva Fácil

Receita bruta de vendas
Impostos sobre vendas
Receita líquida de vendas

179.486
(16.462)
163.024

11.399
(1.222)
10.177

Despesas operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Outras despesas operacionais
Lucro antes do resultado financeiro

(1.639)
(83.243)
(16.157)
(7.371)
54.615

(3.278)
(2.796)
4.103

44

18

54.658

4.121

(18.453)
(26.257)
7.804

(538)
(1.239)
701

Lucro líquido de operações correntes

36.205

3.583

Atribuível aos acionistas controladores
Atribuível aos acionistas não controladores

18.470
17.736

1.828
1.755

Despesas financeiras líquidas
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

Resumo da posição financeira em 31 de dezembro de 2016:
RA Viagens
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Reserva Fácil

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Contas a receber - partes relacionadas
Outras contas a receber
Impostos diferidos
Ativo imobilizado
Ativo intangível
Fornecedores
Contas a pagar - partes relacionadas
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Provisão para demandas judiciais e administrativas

1.871
154.238
35.141
330
5.783
8.216
6.798
133.246
(98.119)
(17.790)
(12.881)
(10.110)
(32.635)
(513)
(232)

2.157
49
953
760
122
12.709
(1.859)
32
(1.029)
(349)
(1.817)
(355)
(18)

Patrimônio líquido
Atribuível a:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

173.433

11.323

88.451
84.982

5.775
5.548
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25. Subsidiárias com participações significativas de não controladores-Continuação
Resumo do fluxo de caixa para o período de 12 meses findos em 31 de dezembro de 2016:
RA Viagens
Operacional
Investimentos
Financiamentos
Aumento em caixa e equivalentes de caixa

283
(6.097)
(5.064)
(10.878)

Reserva Fácil
5.590
(4.302)
(1.105)
183

26. Lucro por ação
Exercício em 31 de dezembro de
2016
2015
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas
durante o ano (em milhares de ações)
Lucro por ação - básico (R$)
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias para o
lucro básico por ação (em milhares de ações)
Efeito da diluição: pagamento baseado em ações (milhares de
ações)
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias ajustada
pelo efeito da diluição (em milhares de ações)
Lucro por ação - diluído (R$)

177.714

171.187

132.845
1,34

132.996
1,29

132.845

132.996

4.202

2.259

137.047

135.255

1,30

1,27

27. Seguros
A Companhia tem como política, manter cobertura de seguros em montantes considerados
suficientes pela Administração em face dos riscos que envolvem, entre outros, incêndios, danos
materiais e responsabilidade civil, além de uma apólice de seguro de vida para seus
funcionários. As coberturas destas apólices estão em linha com a política de gestão de riscos da
Companhia.
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27. Seguros--Continuação
As despesas com prêmios de seguros são registradas como despesas antecipadas, e
reconhecidas na demonstração do resultado, linearmente, no período de vigência das apólices.
Tipo
Risco civil
Responsabilidade civil administradores e diretores
Riscos gerais/cíveis

Importância segurada em
31 de dezembro de 2016
48.971
75.000
57.939

28. Eventos Subsequentes
Em 16 de janeiro de 2017, a subsidiária CVC Serviços concretizou a venda para novos
franqueados de 15 das 22 lojas (pontos comerciais adquiridos em 2016), situadas no estado do
Rio de Janeiro, que estavam classificados como operações mantidas para venda (nota 24), nas
demonstrações financeiras.
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