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Geração Bioeletricidade Holding S.A. e suas controladas
CNPJ/MF nº 15.012.353/0001-89

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 316 249 10.022 24.307
Contas a receber 14.000 - 27.074 25.255
Dividendos a receber 2.672 15.572 - -
Impostos a recuperar 154 126 2.231 1.674
Despesas antecipadas - - 873 -
Mútuos a receber - - - 3.014
Outros - - 4 2.842
Total do ativo circulante 17.142 15.947 40.204 57.092
Não circulante
Adiantamento para futuro aumento 
de capital 880 - - -

Investimento 443.590 572.979 - -
Imobilizado - - 443.660 550.900
Depósitos judiciais - - 164 10
Total do ativo não circulante 444.470 572.979 443.824 550.910
Total do ativo 461.612 588.926 484.028 608.002
Passivo
Circulante
Contas a pagar 9.145 3.702 23.467 18.376
Empréstimos e financiamentos - - 3.000 3.000
Impostos e contribuições a recolher - 4 1.107 1.263
Outras contas a pagar - - 3.822 -
Total do passivo circulante 9.145 3.706 31.396 22.639
Não circulante
Provisão para contingências - - 165 143
Total do passivo não circulante - - 165 143
Patrimônio líquido
Capital social 533.870 686.717 533.870 686.717
Prejuízos acumulados (81.403) (101.497) (81.403) (101.497)

452.467 585.220 452.467 585.220
Total do passivo e do patrimônio 
líquido 461.612 588.926 484.028 608.002

Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita operacional líquida - - 174.385 147.158
Custo de geração de energia - - (168.782) (156.837)
Lucro bruto (prejuízo) - - 5.603 (9.679)
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (4.071) (5.945) (5.964) (7.716)
Resultado com equivalência patri-
monial (73.705) (16.115) - -

Outras (despesas) receitas opera-
cionais (3.749) - (80.369) (431)

(81.525) (22.060) (86.333) (8.147)
Prejuízo operacional antes do resul-
tado financeiro e dos impostos (81.525) (22.060) (80.730) (17.826)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 129 56 2.090 2.129
Despesas financeiras (7) (4) (272) (4.183)

122 52 1.818 (2.054)
Prejuízo antes do imposto de renda 
e da contribuição social (81.403) (22.008) (78.912) (19.880)

Imposto de renda e contribuição 
social

Corrente - - (2.491) (2.128)
- - (2.491) (2.128)

Prejuízo do exercício (81.403) (22.008) (81.403) (22.008)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Prejuízo do exercício (81.403) (22.008) (81.403) (22.008)
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes 
líquidos - - - -

Total de resultados abrangentes do 
exercício (81.403) (22.008) (81.403) (22.008)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Lucros (prejuízos) 
acumulados

Total patri- 
mônio líquido

Recursos destinados a 
aumento de capital (AFAC)

Total patrimônio 
líquido e AFAC

Saldos em 31 de dezembro de 2019 634.617 (79.489) 555.128 1.500 556.628
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - 50.600 50.600
Aumento de capital via capitalização de AFAC 52.100 - 52.100 (52.100) -
Prejuízo do exercício - (22.008) (22.008) - (22.008)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 686.717 (101.497) 585.220 - 585.220
Redução de capital para absorção do prejuízo acumulado (101.497) 101.497 - - -
Redução de capital ocorrido no exercício (51.350) - (51.350) - (51.350)
Prejuízo do exercício - (81.403) (81.403) - (81.403)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 533.870 (81.403) 452.467 - 452.467

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades ope-
racionais

Prejuízo do exercício (81.403) (22.008) (81.403) (22.008)
Ajustes para conciliação do (prejuízo) 
lucro líquido com o fluxo de caixa

Depreciação e amortização do ágio 
alocado 3.454 3.454

31.168
8 31.014

Encargos financeiros, líquidos - - (6) 732
Baixa de ativo imobilizado - - 461 1.131
Resultado de equivalência patri-
monial 73.705 16.115 - -

Amortização de despesas de contra-
tação de empréstimos - - - 2.628

Impairment mais valia 3.750 - 81.314
Provisão para contingências - - 22 14
(Aumento) redução nos ativos ope-
racionais

Contas a receber (14.000) - (1.819) (5.084)
Impostos a recuperar (28) 57 (557) (581)
Depósitos judiciais - - (154) -
Despesas antecipadas - - (873) -
Outros - - 2.838 (559)
Aumento (redução) nos passivos 
operacionais

Contas a pagar 5.443 98 5.091 5.282
Impostos e contribuições a recolher (4) 2 (156) (1.053)
Outras contas a pagar - - 3.822 -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais (9.083) (2.282) 39.748 11.516

Fluxo de caixa das atividades de 
investimento

Depósitos restituíveis e valores 
vinculados - - - 1.810

Dividendos recebidos 24.357 - - -
Liberação de recursos para partes 
relacionadas - - - (7.000)

Recebimento de principal - operação 
de mútuo - - 3.020 18.764

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Adiantamento para futuro aumento 
de capital em investida (880) - - -

Redução de capital em empresas 
investidas 37.023 - - -

Aumento de capital em empresas 
investidas - (49.731) - -

Aquisição de bens para o ativo 
imobilizado - - (5.703) (3.384)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de investimento 60.500 (49.731) (2.683) 10.190

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento

Ingresso de empréstimos e finan-
ciamentos - - - 3.000

Pagamento de empréstimos e finan-
ciamentos - principal - - - (61.067)

Pagamento de empréstimos e finan-
ciamentos - juros - - - (882)

Redução de capital social (51.350) - (51.350) -
Adiantamento para futuro aumento 
de capital - 50.600 - 50.600

Recursos destinados a aumento de 
capital - 1.500 - -

Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de financiamento (51.350) 52.100 (51.350) (8.349)

Aumento (redução) líquido (a) do 
saldo de caixa e equivalente de 
caixa 67 87 (14.285) 13.357

Caixa e equivalente de caixa no início 
do exercício 249 162 24.307 10.950

Caixa e equivalente de caixa no fim 
do exercício 316 249 10.022 24.307

Variação líquida do saldo de caixa e 
equivalente de caixa 67 87 (14.285) 13.357

Informações complementares:
Valores pagos de IR: 3 - 1.603 1.468
Valores pagos de CS: 2 - 839 899

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O

Hamilton Ferreira da Silva 
Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
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