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Introdução 
 
Revisamos o balanço patrimonial intermediário condensado do Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de 
Janeiro S.A. (a "Companhia"), em 30 de junho 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 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 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 de revisão de informações intermediárias 
(NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade"). 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". 
 
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2019 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Cáren Henriete Macohin 
Auditores Independentes Contadora CRC 1PR038429/O-3 "T" SC 
CRC 2SP000160/O-5 



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

Balanço Patrimonial intermediário condensado em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

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

2019 2018 2019 2018 

Ativo Passivo

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixaCaixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 8.886                 4.120                 Emprestimos e financiamentos - CP   Empréstimos e financiamentos (Nota 6) 9.592                 9.513                 

Contas a receber de clientesContas a receber de clientes 4.701                 5.428                 Fornecedores   Fornecedores 2.319                 3.097                 

EstoquesEstoques 562                    1.455                 obrigacoes sociais a recolher   Obrigações sociais a recolher 2.032                 1.578                 

Impostos a recuperarTributos a recuperar 117                    111                    Impostos a recolher   Tributos a recolher 705                    798                    

Outros ativosOutros ativos 824                    229                    Adiantamentos de clientes   Adiantamentos de clientes 1.160                 1.189                 

-                          -                          Outras contas a pagar   Outras contas a pagar 1.502                 1.054                 

Imposto de renda e contribuicao social a pagar   Imposto de renda e contribuição social 62                     33                     

Não circulante 15.090               11.343               17.372 17.262

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Emprestimos e financiamentos - LP   Empréstimos e financiamentos (Nota 6) 68.736               73.498               

Depositos judiciaisDepósitos judiciais 1.411                 1.140                 Impostos a recolher - LP   Tributos a recolher 1.409                 1.137                 

Adiantamentos Partes Relacionadas LPPartes relacionadas 7.009                 7.009                 Adiantamento para coligadas   Partes relacionadas -                    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 -                          -                    -                          -                          
10.589               10.318               70.145               74.716               

-                          -                          
-                    -                          Total do passivo 87.517               91.978               

InvestimentosInvestimentos -                    -                    Patrimônio líquido 

ImobilizadoImobilizado (Nota 5) 106.567             108.531             Capital social     Capital social (Nota 7(a)) 33.398               33.398               

IntangívelIntangível 197                    221                    Reservas     Reservas 11.528               5.037                 

117.353             119.070             ReservasTotal do patrimônio líquido 44.926               38.435               

Total do ativo 132.443 0 130.413 Total do passivo e do patrimônio líquido 132.443             130.413             



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

Demonstração intermediária condensada do resultado  
Período de seis meses findos em 30 de junho 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

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

2019 2018

Operações continuadas

Receita brutaReceita 32.667 29.289

Impostos Diretos e DevoluçõesImpostos Diretos e Devoluções (3.290)                 (3.072)           

Receita Líquida (Nota 8) 29.377 26.217

Custos OperacionaisCusto das vendas (Nota 9) (15.418)               (14.498)         

Lucro bruto 13.959 11.719

Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativasDespesas gerais e administrativas (Nota 9) (3.554)                 (2.203)           

Lucro operacional 10.405 9.516

Despesas gerais e administrativas

Despesas financeirasDespesas financeiras (1.436)                 (1.773)           

Receitas financeirasReceitas financeiras 172 292              

Despesas financeiras, líquidas (1.264)                 (1.481)           

Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social 9.141 8.035            

Imposto de renda e contribuição social (Nota 10) (2.119)                 (1.810)           

Lucro líquido do período 7.022 6.225            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



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

Demonstração intermediária condensada do resultado abrangente 
Período de seis meses findos em 30 de junho 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

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

 

2019 2018

Lucro líquido do período 7.022 6.225
Lucro (prejuízo) líquido do período

Outros resultados abrangentes -                     -               

Resultado abrangente do período 7.022 6.225             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Demonstração intermediária condensada das mutações no patrimônio líquido   
Período de seis meses findos em 30 de junho 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

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

 
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 1.750            0 6.225            7.975                    

Antecipação de dividendos (6.236)           (6.236)                   

-                              
Em 30 de junho de 2018 33.398 0 -               776              34.174                  

-                   -                   -                   -                              
-                       

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

Lucro líquido do período -                   7.022            7.022                    

Reversão da reserva de lucros -                   -                   15.004 (15.004)         -                       

Antecipação de dividendos (531)             (531)                      

-                       

Em 30 de junho de 2019 33.398          524              -               11.004          44.926                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Demonstração intermediária condensada dos fluxos de caixa 
Período de seis meses findos em 30 de junho 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

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

2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e da

contribuição social 9.141               8.035              

-                       
Ajustes -                       

Depreciação e amortização 4.184               3.410              

Juros de empréstimos e financiamentos 1.325               1.701              

14.650             13.146             

Variações nos ativos e passivos

Contas a receber de clientes 726                 1.050              

Estoques 893                 (251)                

Outros ativos (866)                (552)                

Fornecedores (778)                (109)                

Obrigações sociais a recolher 454                 (113)                

Tributos a recolher 179                 (68)                  

Outros passivos 339                 810                 

Caixa proveniente das operações 15.597             13.913             

Impostos de renda e contribuição social pagos (2.096)              (2.238)             

Juros de empréstimos e financiamentos (1.246)              (1.715)             

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 12.255             9.960              

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de bens do ativo imobilizado (2.194)              -                       
Investimentos em ativos intangíveis (1)                    (1.805)             

Partes relacionadas -                  36                   

-                       
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (2.196)              (1.769)             

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Pagamento de principal empréstimos e financiamentos, amortização (4.762)              (4.791)             

Adiantamento de dividendos distribuídos aos acionistas (531)                (6.236)             

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (5.293)              (11.026)            

Geração(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 4.766               (2.835)             

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4.120               13.610             

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 8.886               10.775             
 

 
 



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

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras intermediárias condensadas em 30 de junho de 2019  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 
 

 

 
 

 

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 agosto 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 30 de junho de 2019, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo no valor de R$ 2.282 
(R$ 5.919 em 31 de dezembro de 2018). 



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

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras intermediárias condensadas em 30 de junho de 2019  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 
 

 

 
 

Conforme estimativas da Administração, esse capital circulante líquido negativo será normalmente 
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 seis meses findo em 30 
de junho de 2019 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC 21 (R1) – 
Demonstrações Intermediárias. 
 
As demonstrações financeiras intermediárias 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 
covenants devem representar bases combinadas, considerando a totalidade do resultado da Aqua-Rio 



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

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras intermediárias condensadas em 30 de junho de 2019  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 
 

 

 
 

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 255                          41 2                     

Banco conta mov imento 0                               900                    

Aplicações financeiras 8.631                      2 .808                

8.886 0 4.1 20
 



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

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras intermediárias condensadas em 30 de junho de 2019  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 
 

 

 
 

5 Imobilizado 
 

Em 30 de junho de 2019, após uma detalhada análise do Termo de Cessão do AquaRio, a Companhia 

chegou à conclusão de que detém o controle da infraestrutura. Sendo assim, houve uma realocação destes 

itens do ativo intangível para o ativo imobilizado. 

 

Custo

Edificações Veículos Animais

Computadores e 

Periféricos

Móveis e Utensílios - 

Máquina e 

Equipamentos Total

Em 30 de junho de 2018 76.535 162 19 76.716

Adições  / Ba ixas 6.277 0 3.829 304 35.301 45.712

Em 31 de dezembro de 2018 82.812 162 3.848 304 35.301 122.428

Adições  / Ba ixas 1.743 (22) 341 70 41 2.173

Em 30 de junho de 2019 84.555 141 4.189 374 35.342 124.601

Depreciação
4% a.a-

Edificações

20%a.a -

Veículos

34%a.a -

Animais

20%a.a -

Computadores e 

Periféricos

10%a.a. -Móveis e 

Utensílios - Máquina 

e Equipamentos Total

Em 30 de junho de 2018

Depreciações (6.676) (98) (45) (7.078) (13.898)

Dif. Entre DF e Balancete - Referente aos adiantamentos classificados na DF como intangív el

Em 31 de dezembro de 2018 (6.676) (98) (45) (7.078) (13.898)

Baixas 22 22

Depreciações (1.592) (14) (744) (17) (1.791) (4.159)

Em 30 de junho de 2019 (8.268) (91) (744) (62) (8.870) (18.035)

Saldo Em 30 de junho de 2018 76.535 162 19 76.716

Saldo Em 31 de dezembro de 2018 76.136 64 3.848 260 28.223 108.530

Saldo Em 30 de junho de 2019 76.287 50 3.445 313 26.472 106.567  
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Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras intermediárias condensadas em 30 de junho de 2019  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 
 

 

 
 

6 Empréstimos 
 

Modalidade 2018 

Pagamento 

de principal        

(-)

Pagamento 

de juros     (-)

Juros 

apropriados 

(+) 2019 

Debêntures não conv ersív eisDebêntures não-conv ersív eis públicas 28.561           (4.7 62)              (1 .246)            1 .325              23.87 8           

Debêntures conv ersív eisDebêntures conv ersív eis priv adas 54.450           54.450            

83.01 1           (4.7 62)              (1 .246)            1 .325              7 8.328           

(-) Circulante(-) Circulante 9.51 3              9.592              

Não circulanteNão circulante 7 3.498           68.7 36           
 

 

 
7 Patrimônio líquido 

 
(a) Capital social 

 
Em 30 de junho 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

 
 

8 Receita Líquida 

 
2019 2018 

Receita bruta de v endas 32.667 29.289

BilheteriaBilheteria 25.590         22.465        

Rev enda de mercadoriasRev enda de mercadorias 4.600           4.534           

Serv iços adicionaisServ iços adicionais 1 .251            1 .058           

Serv iços tercerizadosServ iços tercerizados 405               439               

PatrocínioPatrocínio 821               7 93               

e deduções sobre v endasImpostos, contribuições e deduções sobre v endas (3.290)         (3 .07 2)         

Receita líquida 29.37 7 26.21 7
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9 Custo e despesas por natureza 
2019 2018 

Custos operacionais

custos de pessoalCustos com empregados 3.489           3 .590           

cmv Custo de v enda de produtos 2.1 7 2           1 .525            

AmortizaçãoAmortização do ativ o intangív el 4.1 84           3 .41 0           

Custos de materias e utilidadesCustos de materias e utilidades 2.327           2 .91 9           

Mão de obra terceirizadaMão de obra terceirizada 268               203               

Prestação de serv içoPrestação de serv iço 2.97 8           2 .851           

Total dos custo operacionais 1 5.41 8         1 4.498        

Despesas gerais administrativ as

Despesas com empregadosDespesas com empregados 1 .1 09           7 55               

Despesas gerais e administrativ asDespesas administrativ a 2.444           1 .448           

Total das despesas gerais administrativ as 3.553           2 .203           
 

 
 

10 Imposto de renda e contribuição social  
 

2019 2018 

Lucro antes dos tributos 9.1 41                                     8.035                                     

Resultado de equiv alência patrimonialResultado de equiv alência patrimonial -                                 -                                 

Adições/exclusões 51                                            (241 )                                       

Base ajustada de IRPJ e CSLL 9.1 92 7 .7 94                                     

0 0

Prejuízo fiscal / BC Negativ a CSLL (2.7 58)                                   (2.338)                                   
0 0

Base ajustada de IRPJ e CSLL 6.434                                     5.456                                     

Alíquota IRPJ e CSLL nominal 34% 24%

IRPJ e CSLL apurados antes do PAT (2.1 7 6)                                   (1 .309)                                   

Deduções do IRPJ a recolher 57                                            33                                           

IRPJ e CSLL apurados (2.1 1 9)                                    (1 .81 0)                                    

Alíquota efetiv a 23,1 8% 22,53%  
 

*        *        * 


