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Introdução 
 

Revisamos o balanço patrimonial intermediário condensado da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de 
Janeiro S.A. (a "Companhia"), em 31 de março de 2019, e as respectivas demonstrações intermediárias 
condensadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o período de três 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 apresentação dessas demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração 
Intermediária". Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas 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 condensadas acima referidas não estão elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária".  
 

Curitiba, 14 de maio de 2019      
 
 

 

       
PricewaterhouseCoopers Leandro Sidney Camilo da Costa 
Auditores Independentes Contador CRC 1SP236051/O-7  
CRC 2SP000160/O-5 
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2019 2018 2019 2018 

Ativo Passivo

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixaCaixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 9.816                 4.120                 Emprestimos e financiamentos - CP   Empréstimos e financiamentos (Nota 6) 9.605                 9.513                 

Contas a receber de clientesContas a receber de clientes 6.611                 5.428                 Fornecedores   Fornecedores 3.194                 3.097                 

EstoquesEstoques 1.214                 1.455                 obrigacoes sociais a recolher   Obrigações sociais a recolher 1.826                 1.578                 

Impostos a recuperarTributos a recuperar 1.545                 111                    Impostos a recolher   Tributos a recolher 725                    798                    

Outros ativosOutros ativos 508                    229                    Adiantamentos de clientes   Adiantamentos de clientes 2.528                 1.189                 

-                    -                    Outras contas a pagar   Outras contas a pagar 1.979                 1.054                 

Imposto de renda e contribuicao social a pagar   Imposto de renda e contribuição social 1.867                 33                     

Não circulante 19.694               11.343               21.724 17.262

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Emprestimos e financiamentos - LP   Empréstimos e financiamentos (Nota 6) 71.117               73.498               

Depositos judiciaisDepósitos judiciais 1.307                 1.140                 Impostos a recolher - LP   Tributos a recolher 1.307                 1.137                 

Adiantamentos Partes Relacionadas LPPartes relacionadas 7.009                 7.009                 Adiantamento para coligadas   Partes relacionadas 81                     81                     

IR/CS Diferido AtivoImposto de renda e contribuição social diferido 2.169                 2.169                 Adto futuro de capital   Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 15) -                    -                    

Outros ativos LP -                    -                    -                    -                    

10.485               10.318               72.505               74.716               

-                    -                    

-                    -                    Total do passivo 94.229               91.978               

InvestimentosInvestimentos -                    -                    Patrimônio líquido 

ImobilizadoImobilizado 0                       0                       Capital social     Capital social (Nota 7) 33.398               33.398               

IntangívelIntangível (Nota 5) 108.171             108.752             Reservas     Reservas 10.723               5.037                 

118.656             119.070             ReservasTotal do patrimônio líquido 44.121               38.435               

Total do ativo 138.350 0 130.413 Total do passivo e do patrimônio líquido 138.350             130.413             
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TAG

2019 2018

Operações continuadas

Receita brutaReceita 19.678 18.959

Impostos Diretos e DevoluçõesImpostos Diretos e Devoluções (1.995)                 (1.980)           

Receita Líquida (Nota 8) 17.683 16.979

Custos OperacionaisCusto das vendas (Nota 9) (7.526)                 (7.844)           

Lucro bruto 10.157 9.135

Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativasDespesas gerais e administrativas (Nota 9) (1.907)                 (949)             

Lucro operacional 8.250 8.186            

Despesas gerais e administrativas

Despesas financeirasDespesas financeiras (774)                   (916)             

Receitas financeirasReceitas financeiras 77 179              

Despesas financeiras, líquidas (697)                   (737)             

Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social 7.553 7.449            

Imposto de renda e contribuição social (Nota 10) (1.867)                 (1.770)           

Lucro líquido do período 5.686 5.679            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. 
 

Demonstração intermediária condensada do resultado abrangente 
Período de três meses findos em 31 de março 
Em milhares de reais 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas. 
 
3 de 11 

 

2019 2018

Lucro líquido do período 5.686 5.679
Lucro (prejuízo) líquido do período

Outros resultados abrangentes -                     -               

Resultado abrangente do período 5.686 5.679            
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Capital Reserva Prejuízos Reserva de Total do

social legal acumulados lucros patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2017 31.648          -                   787              32.435                  

Lucro líquido do período -                   0 5.679            5.679                    

-                              
Em 31 de março de 2018 31.648 0 -               6.466            38.114                  

-                   -                   -                   -                              
-                       

Em 31 de dezembro de 2018 33.398          524              (15.004)         19.517          38.435                  

Lucro líquido do período -                   5.686            5.686                    

-                       

Em 31 de março de 2019 33.398          524              (15.004)         25.203          44.121                  
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2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e da

contribuição social 7.553               7.449              

-                       
Ajustes -                       

Depreciação e amortização (1.718)              1.700              

Juros de empréstimos e financiamentos 722                 873                 

6.557               10.022             

Variações nos ativos e passivos

Contas a receber de clientes (1.183)              1.415              

Estoques 241                 (338)                

Outros ativos (446)                (424)                

Fornecedores 97                   219                 

Obrigações sociais a recolher 248                 41                   

Tributos a recolher 97                   (32)                  

Outros passivos 2.264               207                 

Caixa proveniente das operações 7.875               11.110             

Impostos de renda e contribuição social pagos (1.467)              (1.875)             

Juros de empréstimos e financiamentos (630)                (880)                

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 5.778               8.355              

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Investimentos em ativos intangíveis 2.299               (973)                

Partes relacionadas -                  36                   

-                       
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 2.299               (937)                

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Pagamento de principal empréstimos e financiamentos, amortização (2.381)              (2.395)             

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (2.381)              (2.395)             

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa 5.696               5.022              

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4.120               13.610             

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 9.816               18.632             
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1 Informações gerais 
 

(a) Contexto operacional 
 
O Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. (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”, cuja 
entrada em operação ocorreu em 9 de novembro de 2016. 
 
A comparação dos saldos dessas demonstrações financeiras deve ser feita no contexto do assunto 
mencionado acima, referente ao exercício de 2018. 
 
O objetivo da Companhia é operar 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 construída e 4,2 milhões de litros de água, é o maior aquário marinho da América 
do Sul e terá, após maturação do plantel, aproximadamente 8 mil animais de 350 espécies diferentes em 
exposição. 
 
A emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias condensadas foi autorizada pela 
Administração da Companhia em 14 de maio de 2019. 
 

(b)  Outras considerações sobre o contexto operacional 

 
Em 9 de abril de 2008, o Instituto Museu Aquário Marinho do Rio de Janeiro (IMAM) celebrou termo de 
cessão, o qual tem como objeto o uso de imóvel localizado na Av. Rodrigues Alves na cidade do Rio de 
Janeiro (RJ) para fins específicos de viabilizar a implantação, construção, manutenção e operação de um 
museu de ciência denominado “Aquário Marinho da cidade do Rio de Janeiro”. 
 
Em 17 de julho de 2010, em vista à necessidade de executar os investimentos e as contratações necessárias 
e suficientes à implantação do Aquário Marinho da cidade do Rio de Janeiro, foi celebrado aditivo ao 
termo de cessão para permitir ao IMAM realizar os investimentos com parceiros privados, a saber: 
Cataratas do Iguaçu S.A. (“Cataratas”), Bel-Tour Turismo e Transportes Ltda. (“Bel-Tour”) e Esfeco 
Administração Ltda. (“Esfeco”).  
 
Em 24 abril de 2013, foi firmado um instrumento particular de contrato de prestação de serviços e outras 
avenças, cujo objeto é a prestação de serviço por parte da Cataratas, Bel-Tur e Esfeco, em favor do IMAM, 
dos serviços necessários para a implantação do “Aquário Marinho da cidade do Rio de Janeiro”. Esse 
contrato tem um prazo de 50 anos ou de eventuais prorrogações. 
 

(c)  Capital circulante líquido negativo 

 
Em 31 de março de 2019, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo no valor de R$ 2.030 
(R$ 5.919 em 31 de dezembro de 2018). 
 
Conforme estimativas da Administração, esse capital circulante líquido negativo será normalmente 
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revertido com a geração futura de caixa pela Companhia, decorrente de sua própria atividade operacional. 
 
Os acionistas se comprometem, se necessário, a aportar os recursos para fazer face a eventuais 
necessidades de caixa da Companhia. 
 
 

1.1 Novas normas, alterações e interpretações de normas 
 
Aa seguinte nova norma foi emitida pelo IASB e entra em vigor 1º de janeiro de 2019:  
 
IFRS 16 - "Operações de Arrendamento Mercantil" - com essa nova norma, os arrendatários passam a ter 
que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente 
todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo 
dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.  Os critérios de 
reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam 
substancialmente mantidos. O IFRS 16 entrou em vigor em 1º. de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17 - 
"Operações de Arrendamento Mercantil" e correspondentes interpretações. A Administração não detectou 
impactos relevantes na adoção desta norma. 
 
IFRIC 23 / ICPC 22 – “Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro” - a interpretação técnica ICPC 

22 esclarece como devem ser aplicados os requisitos de reconhecimento e mensuração previstos no CPC 

32, que trata de tributos sobre o lucro, quando existe incerteza relativa ao tratamento desses tributos.  

 

A Companhia aderiu as normas a partir do início de sua vigência em 1º de janeiro de 2019. No entanto, 
com base no entendimento da Administração, não há impacto na contabilização sobre a adoção dessas 
normas. 
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter 
impacto significativo sobre a Empresa 
 
 

2 Resumo das principais políticas contábeis   
 

As demonstrações financeiras intermediárias condensadas relativas ao período de três meses findo em 31 
de março de 2019 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC 21 (R1) – 
Demosntrações Intermediárias. 
 
As demonstrações financeiras inermediárias condensadas foram preparadas, considerando o custo 
histórico como base de valor. 
 
Estas demonstrações financeiras intermediárias condensadas 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 2018, emitidas em 31 de março de 2019, 
descritas na Nota 2 da referida demonstração e, portanto, devem ser analisadas em conjunto. 
 
As presentes demonstrações financeiras intermediárias condensadas estão, também, sendo apresentadas 
para cumprimento de cláusulas restritivas. Conforme instrumento particular de escritura da primeira 
emissão de debêntures simples da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A., os índices de 



Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras intermediárias condensadas em 31 de março de 2019  
Em milhares de reais 

 
 
 
 

 

 
 
8 de 11 

 

covenants devem representar bases combinadas, considerando a totalidade do resultado da Aqua-Rio 
Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. (Emissora) e seus fiadores, a saber: Paineiras-Corcovado Ltda. e 
Cataratas do Iguaçu S.A. 
 
 

3  Estimativas e julgamentos críticos 
 

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 premissas contábeis críticas utilizadas na preparação das presentes demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas são as mesmas descritas na Nota 3 das demonstrações financeiras 
completas da Companhia de 31 de dezembro de 2018, emitidas em 31 de março de 2019 

 

 

 
4  Caixa e equivalentes de caixa  

2019 2018 

Caixa 282                          41 2                     

Banco conta mov imento 0                               900                    

Aplicações financeiras 9.534                      2 .808                

9.81 6 0 4.1 20
 

 

 
5 Intangível 
 

Em 31 de março de 2019, o valor de R$ 108.171 (Em 31 de dezembro de 2018, R$ 108.752) refere-se a 

direitos de exploração de infraestrutura e faz parte da concessão, cujos serviços operados pela Companhia 

são regulados pelo concedente (setor público). 

 

A infraestrutura da concessão não foi registrada como ativo imobilizado da Companhia porque o contrato 
de concessão não transfere à Companhia o direito de controlar o uso da infraestrutura da concessão. A 
Companhia tem acesso para operar a infraestrutura da concessão para a prestação dos serviços públicos 
em nome do concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. Nesse contexto, a Companhia 
recebeu um ativo intangível – um direito de cobrar pelo uso do bem pertencente ao setor público, bem 
esse que a Companhia poderá construir ou aperfeiçoar, para em seguida operar e manter por um período 
específico de tempo, determinado pelo contrato de concessão. 
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6 Empréstimos 
 

Modalidade 2018 

Pagamento 

de principal        

(-)

Pagamento 

de juros        

(-)

Juros 

apropriados 

(+) 2019 

Debêntures não-conv ersív eis públicas 28.561            (2.381 )              -630 7 22                26.27 2           

Debêntures conv ersív eis priv adas 54.450            -                 -                  54.450            

83.01 1            (2.381 )              (630)              7 22                80.7 22           

(-) Circulante (9.51 3)             (9.605)            

Não circulante 7 3.498           7 1 .1 1 7            
 

 

 

 
7 Patrimônio líquido 

 
(a) Capital social 

 
Em 31 de março de 2019, o capital social está dividido em 115.691.592 ações (Em 31 de dezembro de 2018, 
115.691.592). Abaixo, quantidade de ações emitidas e totalmente integralizadas: 

  
 

2019 2018 

Cataratas do iguaçu S/A 38.563.864 38.563.864

Eco-Iguaçu S.A. 7 7 .1 27 .7 28 7 7 .1 27 .7 28

0 0

1 1 5.691 .592 1 1 5.691 .592
0 0

Ações ordinárias
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8 Receita Líquida 

 
2019 2018 

Receita bruta de v endas 1 9.67 8 1 8.959

BilheteriaBilheteria 1 5.391         1 4.7 1 7         

Rev enda de mercadoriasRev enda de mercadorias 2.865           2 .97 7           

Serv iços adicionaisServ iços adicionais 7 51               67 8               

Serv iços tercerizadosServ iços tercerizados 252               1 90               

PatrocínioPatrocínio 41 9               397               

e deduções sobre v endasImpostos, contribuições e deduções sobre v endas (1 .995)          (1 .980)         

Receita líquida 1 7 .683 1 6.97 9
 

 
 

9 Custo e despesas por natureza 

 
2019 2018 

Custos operacionais

custos de pessoalCustos com empregados 1 .7 31           1 .825           

cmv Custo de v enda de produtos 947               982               

AmortizaçãoAmortização do ativ o intangív el 1 .7 1 8           1 .7 00           

Custos de materias e utilidadesCustos de materias e utilidades 1 .426           1 .534           

Mão de obra terceirizadaMão de obra terceirizada 205               1 59               

Prestação de serv içoPrestação de serv iço 1 .499           1 .644           

Total dos custo operacionais 7 .526           7 .844           

Despesas gerais administrativ as

Despesas com empregadosDespesas com empregados 51 8               31 6               

Despesas gerais e administrativ asDespesas administrativ a 1 .389           633               

Total das despesas gerais administrativ as 1 .907           949               
 

 
 

 
 

 

 

 



Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras intermediárias condensadas em 31 de março de 2019  
Em milhares de reais 

 
 
 
 

 

 
 

11 de 11 

 

10 Imposto de renda e contribuição social  
 
 

2019 2018 

Lucro antes dos tributos 7 .553                                     7 .449                                     

Adições/exclusões 493                                         1 47                                         

Lucro antes dos tributos - Ajustado 8.046 7 .596                                     

0 0

Prejuízo fiscal / BC Negativ a CSLL (2.41 4)                                   (2.27 9)                                   
0 0

Base ajustada de IRPJ e CSLL 5.632                                     5.31 7                                     

Alíquota IRPJ e CSLL nominal 24% 33,88%

IRPJ e CSLL apurados antes do PAT (1 .352)                                    (1 .801 )                                    

Adicional do IRPJ nominal 1 0% 1 0%

IRPJ Adicional (557 )                                        -                                               

IRPJ e CSLL apurados antes do PAT (1 .909)                                   (1 .801 )                                    

 Programa de Alimentação do Trabalhador 34                                           32                                           

 Programa Empresa Cidadã 8                                              

Deduções do IRPJ a recolher 42                                           32                                           

IRPJ e CSLL apurados (1 .867 )                                   (1 .7 7 0)                                   

Alíquota efetiv a 24,7 2% 23,7 6%

 
 
 
 

*        *        * 
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