Aqua-Rio Aquário Marinho do
Rio de Janeiro S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias em
30 de junho de 2015 e relatório dos auditores
independentes

Relatório de revisão sobre as demonstrações
financeiras intermediárias
Aos Administradores e Quotistas
Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.

Introdução
Revisamos o balanço patrimonial da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. (a "Companhia")
em 30 de junho de 2015, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do passivo a
descoberto e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, assim como o resumo das
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) "Demonstração Intermediária". Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações
intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da
Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor
of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de
indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação
de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e,
consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos
significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião
de auditoria.
Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as
demonstrações financeiras intermediárias acima referidas não apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro
S.A. em 30 de junho de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de
seis meses findos nessa data, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - "Demonstração
Intermediária".
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Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.

Outros assuntos
Valores correspondentes
ao período anterior
Não revisamos, nem foram revisadas por outros auditores independentes as demonstrações financeiras do
período de seis meses findo em 30 de junho de 2014, apresentadas para fins comparativos, e,
consequentemente, não emitimos conclusão sobre elas.
Barueri, 14 de agosto de 2015

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RJ

Leandro S. Camilo da Costa
Contador CRC 1SP236051/O-7 "S" RJ
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Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.
Balanços patrimoniais
Em milhares de reais

Ativo

30/06/2015

31/12/2014

Circulante
Caixa
Caixa
e equivalentes
e equivalentes
de de
caixa
caixa (Nota 5)

Passivo e patrimônio líquido (Passivo a descoberto)

30/06/2015

31/12/2014

2.455

1.035

3.107

49.211

Circulante
1.749

14.281

Fornecedores
Fornecedores (Nota 8)

Impostos
Impostos
a recuperar
a recuperar (Nota 6)

826

371

Empréstimos
Empréstimos
e financiamentos
e financiamentos
- CP
(Nota 9)

Outros
Outros
Ativos
ativos

105

534

Impostos
Obrigações
a recolher
Tributárias

100

-

Obrigações
Obrigações
sociais
sociais
a recolher
a recolher

125

131

2.680

15.186

Outras
Outras
contas
contas
a pagar
a pagar

10

-

5.797

50.377

473

473

Não circulante
Não circulante
Imobilizado
Imobilizado (Nota 7)

Adiantamento
Adiantamento
para
para
futuro
futuro
aumento
aumento
de de
capital
capital (Nota 10 (a))
63.071

39.107

-

-

63.071

39.107

Empréstimos
Empréstimos
e financiamentos
e financiamentos
- LP
(Nota 9)

Total do passivo
Patrimônio líquido (Passivo a descoberto) (Nota 12)
Capital
Capital
social
social
Reservas
Prejuízo acumulado

Total do ativo

65.751

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 de 10

54.293

60.822

0

61.295

473

0

0

67.092

50.850

-

-

7.983

7.983

(9.324)

(4.540)

Total do patrimônio líquido (Passivo a descoberto)

(1.341)

3.443

Total do passivo e patrimônio líquido (Passivo a descoberto)

65.751

54.293

Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.
Demonstração do resultado
Semestres findos em 30 de junho
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2015

2014
(Não revisado)

Despesas operacionais, líquidas
Despesas
geraise eadministrativas
administrativas (Nota 13)
Despesas
gerais

(726)

(159)

Prejuízo operacional

(726)

(159)

(4.855)

(1.339)

Despesas
Despesas
financeiras
financeiras (Nota 14)
Receitas
Receitas
financeiras
financeiras (Nota 14)

798

454

Despesas financeiras, líquidas (Nota 14)

(4.057)

(885)

Prejuízo do período

(4.783)

(1.044)

Quantidade de ações no final do período (em milhares)

7.983

7.983

Prejuízo, básico e diluído, por ação do capital social
no fim do período - R$

(0,60)

(0,13)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.
Demonstração das mutações no patrimônio líquido (Passivo a descoberto)
Em milhares de reais

Capital
social
Em 31 de dezembro de 2013 (Não auditado)

Prejuízos
acumulados

150

Total do patrimônio
líquido (Passivo a
descoberto)
150

Prejuízo do período (Não revisado)
Aumento de capital (Nota 12 (a))

4.950

(1.044)

Em 30 de junho de 2014 (Não revisado)

5.100

(1.044)

(1.044)
4.950
4.056

Em 31 de dezembro de 2014

7.983

(4.540)

3.443

(4.783)

(4.783)
(1.341)

Prejuízo do período
Em 30 de junho de 2015

7.983

(9.324)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Semestres findos em 30 de junho
Em milhares de reais

2015

2014
(Não revisado)

(4.783)

(1.044)

4.048

1.168

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período
Ajustes de:
Juros de empréstimos e financiamentos
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações sociais a recolher

(455)
429
1.420
103

(186)
(267)
518
65

762

254

(4.048)

(1.168)

(3.286)

(914)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado

(23.964)

(38.981)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(23.964)

(38.981)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Valor recebido pelo aumento de capital
Valor recebido pela emissão de debêntures
Pagamento de empréstimos e financiamentos referentes capital de giro

63.929
(49.211)

4.950
49.211

14.718

54.161

(12.532)

14.266

Caixa proveniente das operações
Juros pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período

14.281

15

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

1.749

14.281

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras intermediárias em 30 de junho de 2015
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais
O Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. (“Companhia”), constituído em 24 de julho de
2013, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem por objeto social a implantação, a construção, a
manutenção e a operação de um museu de ciência denominado “Aquário Marinho da Cidade do Rio de
Janeiro”, podendo participar do capital de outras sociedades como quotista ou acionista, cuja entrada
em operação é prevista para o primeiro semestre de 2016.
O objetivo da Companhia é construir um equipamento moderno e multifuncional de lazer,
entretenimento, cultura, pesquisa e educação ambiental, criando a oportunidade da cidade do Rio de
Janeiro oferecer a visitação de um espaço único com atrações e tecnologias inovadoras.
Com 22 mil m² de área (não revisado) construída e 4,2 milhões de litros (não revisado) de água, será o
maior aquário marinho da América do Sul e terá 8 mil animais de 350 espécies diferentes em exposição.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia em 14 de
agosto de 2015.

(a)

Capital circulante líquido negativo e passivo a descoberto
O capital circulante líquido da Companhia, em 30 de junho de 2015, está representado pelo montante,
negativo, de R$ 3.117 (R$ 35.191 em 31 de dezembro de 2014). Adicionalmente, a Companhia se
encontra com passivo a descoberto no valor de R$ 1.341 em 30 de junho de 2015.
Os acionistas controladores se comprometem, se necessário, a aportar os recursos para fazer face as
eventuais necessidades de caixa da Companhia.

2

Resumo das principais políticas contábeis
As demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período findo em 30 de junho de 2015 foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC 21 (R1) – Demonstrações Intermediárias.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.
Estas demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas seguindo princípios, práticas e
critérios contábeis consistentes com aqueles adotados na elaboração das demonstrações financeiras
anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, descritas na Nota 2 da referida demonstração e,
portanto, devem ser analisadas em conjunto.
As presentes demonstrações financeiras intermediárias estão, também, sendo apresentadas para
cumprimento de cláusulas restritivas.

3

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a administração da Companhia se baseie em estimativas e premissas para
5 de 10

Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras intermediárias em 30 de junho de 2015
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a
divulgação de informações sobre dados de suas demonstrações financeiras intermediárias.
As estimativas e premissas contábeis críticas utilizadas na preparação das presentes demonstrações
financeiras intermediárias são as mesmas descritas na Nota 3 das demonstrações financeiras completas
da Companhia de 31 de dezembro de 2014.
4

Instrumentos financeiros por categoria

Ativ os conform e o balanço patrim onial
Em préstim os e recebív eis
Caixa e equiv alentes de caixa

Passiv os conform e o balanço patrim onial
Outros passiv os financeiros
Fornecedores
Em préstim os e financiam entos

5

30/06/2015

31/12/2014

1 .7 4 9

1 4 .281

1 .7 4 9

1 4 .281

2.4 55
6 3 .92 9

1 .03 5
4 9.21 1

6 6.3 84

50.2 46

30/06/2015

31/12/2014

1 .7 4 9

1 .094

Caixa e equivalentes de caixa

banco
Banco conta m ov im ento
Aplicações
Aplicações
financeiras
financeiras (i)

(i)

0

1 3 .1 87

1 .7 4 9

1 4 .281

As aplicações financeiras se referem, principalmente, a aplicações em Certificados de
Depósitos Bancário (CDB), podendo ser resgatadas imediatamente sem penalidade de juros.
Referidos saldos decorrem da estratégia e do fluxo normal das operações da Companhia.

Os valores referentes aplicações financeiras foram utilizados no primeiro trimestre de 2015,
principalmente, em obras de implantação e construção do Aquário Marinho da Cidade do Rio de
Janeiro.
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6

Impostos a recuperar
30/06/2015

IRRF sobre aplicações financeiras

826
826

7

31/12/2014

37 1
37 1

Imobilizado
Obras em
andament o
Custo
Em 3 1 de dezem bro de 2 01 4
Adições

3 9 .1 07
23 .96 4

Em 3 0 de junho de 201 5

8

6 3 .07 1
-

Fornecedores
Em 30 de junho de 2015, as contas a pagar aos fornecedores no valor de R$ 2.455 (R$ 1.035 em 31 de
dezembro de 2014) se referem a obrigações a pagar pela aquisição de bens e serviços relacionados com
as obras de implantação e construção do Aquário Marinho da Cidade do Rio de Janeiro.

9

Empréstimos e financiamentos
Modalidade

30/06/2015

Capital de giro

-

Debêntures

6 3 .92 9
6 3 .92 9

(a)

(-)(-)
Circulante
Circulante

0

0

Não
Não
circulante
circulante

0

0

(3 .1 07 )
6 0.82 2

31/12/2014
4 9.21 1
4 9.21 1
(4 9.21 1 )
-

Informações sobre os empréstimos e financiamentos
Em março de 2015, a Companhia emitiu debêntures (1ª emissão) simples, no valor de R$ 50.000 mil,
não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional
fidejussória, sob regime de garantia firme de colocação da Companhia, remuneradas à variação
acumulada de 100% das taxas médias diárias do Depósito Interfinanceiro (DI), acrescido de sobretaxa
de 3% ao ano, cujo pagamento será realizado em parcelas trimestrais e sucessivas, a partir do 24º mês,
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financeiras intermediárias em 30 de junho de 2015
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

contado da data da emissão, tendo o vencimento final das debêntures ao término do prazo de sete anos.
Em abril de 2015, a Companhia emitiu debêntures (2ª emissão) simples, no valor de R$ 13.000,
conversíveis em ações, em três séries sendo: 1ª Série no valor de R$ 3.000 com vencimento em julho de
2015; 2ª Série no valor de R$ 3.000 com vencimento em julho de 2016; e, 3ª Série no valor de R$ 7.000
com vencimento em julho de 2017. Espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, sob
regime de garantia firme de colocação da Companhia, remuneradas à variação acumulada de 100% das
taxas médias diárias do Depósito Interfinanceiro (DI), acrescido de sobretaxa de 6,4% ao ano, cujo
pagamento será realizado no resgate.
Os recursos obtidos pela Companhia por meio da emissão das debêntures serão destinados ao
investimento na construção do Aquário Marinho da Cidade do Rio de Janeiros e melhorias em demais
investimentos realizados, bem como à liquidação de dívidas decorrentes de empréstimos de Capital de
Giro vencidos em 27 de fevereiro de 2015.

(b)

Cláusulas restritivas ("covenants")
Os contratos de empréstimos e financiamentos possuem cláusulas restritivas vinculadas à manutenção
de determinados índices financeiros, conforme abaixo:
1.
2.
3.

Liquidez;
Dívida líquida;
EBITDA em relação às despesas financeiras, líquidas.

Em 30 de junho de 2015, a Companhia atendeu a todas as condições estabelecidas nas cláusulas
contratuais de empréstimos e financiamentos, quando aplicáveis.

(c)

Garantias
Foi oferecido como garantia da emissão de debêntures aval cruzado das demais empresas do Grupo
Cataratas, a saber: Cataratas do Iguaçu S.A. e Painieiras-Corcovado Ltda.

10

Partes relacionadas

(a)

Adiantamento para futuro aumento de capital

Cataratas do Iguaçu S.A.
Bel-tur Turism o e Transportes Ltda.
Esfeco Adm inistração Ltda.
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30/06/2015

31/12/2014

42 1

42 1

49

49

3

3

47 3

47 3
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(b)

Remuneração do pessoal-chave da administração
A Companhia está em fase pré-operacional e não houve remuneração paga ao pessoal-chave da
administração, que inclui os diretores, no período findo em 30 de junho de 2015.

11

Provisão para contingências
Em 30 de junho de 2015, a administração, baseada na opinião dos assessores jurídicos externos da
Companhia, entende não ser necessária a constituição de provisão para perdas decorrentes de processos
em virtude de ser remota a possibilidade de ocorrência de qualquer desembolso de caixa.
Adicionalmente, não há processos cuja probabilidade de perda seja classificada como possível, pelos
assessores jurídicos externos.
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Patrimônio líquido (Passivo a descoberto)

(a)

Capital social
Em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014, o capital social está dividido em 7.982.679. Abaixo,
quantidade de ações emitidas e totalmente integralizadas:
Quant idade de ações
30/06/2015
31/12/2014
Cataratas do Iguaçu S.A.
Bel Tour Turism o e Transportes Ltda.
Esfeco Adm inistração Ltda.

2 .6 60.89 3
2 .6 60.89 3
2 .6 60.89 3

2 .6 60.893
2 .6 60.893
2 .6 60.893

7 .9 82 .67 9

7 .9 82 .6 7 9

Conforme disposto em alteração do Contrato Social realizada em 7 de março de 2014, foi aprovado
aumento de capital no valor de R$ 4.950, totalizando R$ 5.100.
13

Despesas gerais e administrativas
2015

2014
(Não revisado)

Despesas com água, esgoto e energia elétrica

1 44

-

Despesas com serv iços adv ocatícios e contábeis

341

61

Despesas com salários

1 28

-

Despesas com propaganda e publicidade
Outras despesas, líquidas
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40

47

73

51

7 26

1 59
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Receitas (despesas) financeiras, líquidas

Receitas financeiras
Rendim
Rendim
entos
entos
dede
aplicações
aplicações
financeiras
financeiras
Outras
Outras
receitas
receitas
financeiras
financeiras

2015

2014
(Não revisado)

7 49

4 54

49

-

7 98

4 54

juros
Juros de em préstim os e financiam entos

(4.04 8)

(1 .1 6 8)

iofIm posto sobre operação financeira (IOF)

(1 4 4)

-

Outras
Outras
despesas
despesas
financeiras
financeiras

(6 6 3 )

(1 7 1 )

(4.855)

(1 .3 3 9)

(4 .057 )

(885)

Despesas financeiras

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

15

Seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade. As premissas de riscos adotadas, em função de sua natureza, não fazem parte do escopo de
uma revisão de demonstrações financeiras intermediárias, consequentemente não foram revisadas pelos
nossos auditores independentes.
*
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