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Rio Casca Energética S.A. e suas controladas
CNPJ/MF nº 09.597.979/0001-00

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

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
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70

Balanços Patrimoniais
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8.041 426 231.020 9.824
Contas a receber 17 - 66 -
Adiantamento a fornecedores - - 5.394 10.222
Impostos a recuperar 778 13 2.642 13
Outros - 74 1.259 277
Total do ativo circulante 8.836 513 240.381 20.336
Não circulante
Adiantamento para futuro aumento 
de capital 2.700 - - -

Investimento 662.472 205.212 - -
Imobilizado - - 1.690.965 185.670
Arrendamento - - 100.074 -
Total do ativo não circulante 665.172 205.212 1.791.039 185.670
Total do ativo 674.008 205.725 2.031.420 206.006
Passivo
Circulante
Contas a pagar 33 46 116.724 264
Empréstimos e financiamentos 367.060 - 367.060 -
Impostos e contribuições a recolher 33 9 1.883 72
Salários e encargos sociais - - 114 -
Arrendamento - - 4.956 -
Obrigação com aquisição de inves-
timento - 27.400 - 27.400

Total do passivo circulante 367.126 27.455 490.737 27.736
Não circulante
Empréstimos e financiamentos - - 1.141.062 -
Obrigação com aquisição de inves-
timento 6.000 27.400 6.000 27.400

Arrendamento - - 92.739 -
Total do passivo não circulante 6.000 27.400 1.239.801 27.400
Patrimônio líquido
Capital social 305.164 151.064 305.164 151.064
Prejuízos acumulados (4.282) (194) (4.282) (194)
Total do patrimônio líquido 300.882 150.870 300.882 150.870
Total do passivo e do patrimônio 
líquido 674.008 205.725 2.031.420 206.006

Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (1.456) - (4.210) -
Outras receitas (despesas) opera-
cionais - (46) - (235)

Resultado com equivalência patri-
monial (2.663) (184) - -

(4.119) (230) (4.210) (235)
Prejuízo operacional antes do resul-
tado financeiro e dos impostos (4.119) (230) (4.210) (235)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 31 94 166 101
Despesas financeiras - (45) (12) (45)

31 49 154 56
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (4.088) (181) (4.056) (179)
Imposto de renda e contribuição 
social

Corrente - - (32) (2)
Prejuízo do exercício (4.088) (181) (4.088) (181)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Prejuízo do exercício (4.088) (181) (4.088) (181)
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes 
líquidos - - - -

Total de resultados abrangentes do 
exercício (4.088) (181) (4.088) (181)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social Capital a integralizar Lucros (prejuízos) Acumulados Total patrimônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 14 - (13) 1
Aumento de capital ocorrido no exercício 498.450 (498.450) - -
Integralização do capital social - 151.050 - 151.050
Prejuízo do exercício - - (181) (181)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 498.464 (347.400) (194) 150.870
Aumento de capital ocorrido no exercício 73.000 - - 73.000
Redução de capital ocorrida no exercício (266.300) - - (266.300)
Cancelamento de ações - 188.135 - 188.135
Integralização do capital social - 159.265 - 159.265
Prejuízo do exercício - - (4.088) (4.088)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 305.164 - (4.282) 300.882

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais

Prejuízo do exercício (4.088) (181) (4.088) (181)
Ajustes para reconciliar o lucro 
(prejuízo) líquido com o fluxo de 
caixa

Depreciação e amortização de ágio 
alocado em ativo imobilizado

Depreciação de arrendamento - - 2.504 -
Resultado de equivalência patri-
monial 2.663 184 - -

(Aumento) redução nos ativos 
operacionais

Contas a receber (17) - (66) -
Impostos a recuperar (765) (13) (2.629) (13)
Adiantamento a fornecedores - - 4.828 (10.222)
Outros 74 (74) (982) (276)
Aumento (redução) nos passivos 
operacionais

Contas a pagar 17.047 46 109.899 264
Impostos e contribuições a recolher 24 9 1.811 72
Salários e encargos - - 114 -
Caixa líquido gerado pelas (apli-
cado nas) atividades operacionais 14.938 (29) 111.391 (10.356)

Fluxo de caixa das atividades de 
investimento

Aumento de capital na controlada (459.923) (40.369) - -
Contraprestação na aquisição do 
ativo - (110.227) - (110.227)

Adiantamento para futuro aumento 
de capital (2.700) - - -

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Pagamento da Obrigação com 
aquisição de investimento (48.800) - (48.800) -

Aquisição de bens para o ativo 
imobilizado - - (1.432.405) (20.643)

Caixa líquido gerado pelas (apli-
cado nas) atividades de investi-
mento (511.423) (150.596) (1.481.205) (130.870)

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento

Ingresso de empréstimos e finan-
ciamentos 350.000 - 1.448.691 -

Pagamento de arrendamento - - (11.781) -
Redução de capital (78.165) - (78.165) -
Aumento de capital social 232.265 151.050 232.265 151.050
Caixa líquido gerado pelas (apli-
cado nas) atividades de finan-
ciamento 504.100 151.050 1.591.010 151.050

Aumento (redução) líquido (a) do 
saldo de caixa e equivalente de 
caixa 7.615 425 221.196 9.824

Caixa e equivalente de caixa no 
início do exercício 426 1 9.824 -

Caixa e equivalente de caixa no fim 
do exercício 8.041 426 231.020 9.824

Variação líquida do saldo de caixa 
e equivalente de caixa 7.615 425 221.196 9.824

Informações complementares
Valores pagos de IR: - - 9 -
Valores pagos de CS: - - 11 -
Adição de ativos sem efeito caixa - 54.800 72.890 54.800

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
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