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Geração Hidroelétrica Rio Grande S.A.
CNPJ/MF nº 09.395.349/0001-44

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

Ativo 2021 2020
Circulante 8.109 15.648
Caixa e equivalentes de caixa 879 1.555
Contas a receber 3.347 11.356
Estoques 2.513 2.427
Impostos a recuperar 1.109 152
Outros 261 158
Não circulante 205.434 209.206
Imobilizado 205.020 209.136
Arrendamento 343 -
Depósitos judiciais 71 70
Total do ativo 213.543 224.854

Passivo 2021 2020
Circulante 9.806 55.898
Contas a pagar 4.767 16.811
Impostos e contribuições a recolher 1.293 853
Dividendos a pagar 3.230 7.564
Arrendamento 121 -
Contas a pagar risco hidrológico - 30.670
Outras contas a pagar 395 -
Não circulante 3.340 3.841
Provisão para contingências 3.064 3.841
Arrendamento 276 -
Patrimônio líquido 200.397 152.115
Capital social 176.333 128.421
Reservas de lucros 24.064 23.694
Recursos destinados a aumento de capital - 13.000
Total do passivo e do patrimônio líquido 213.543 224.854

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2021 2020

Receita operacional líquida 57.504 46.531
Custo de geração de energia (37.297) (8.644)
Lucro bruto 20.207 37.887
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (300) (247)
Outras despesas operacionais (116) (583)

(416) (830)
Lucro operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 19.791 37.057
Resultado financeiro
Receitas financeiras 1.325 1.549
Despesas financeiras (5.228) (7.286)

(3.903) (5.737)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 15.888 31.320

2021 2020
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (2.288) (2.041)

(2.288) (2.041)
Lucro líquido do exercício 13.600 29.279

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 13.600 29.279
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 13.600 29.279

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 13.600 29.279
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido (prejuízo) com o fluxo de caixa
Depreciação de ativo imobilizado 6.418 6.284
Depreciação arrendamento 43 -
Juros sobre arrendamento 11 -
Encargos financeiros, líquidos - 641
Baixa de ativo imobilizado 114 186
Extensão de outorga (1.376) (12.158)
Provisão para contingências (681) 981
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber 8.009 (6.117)
Impostos a recuperar (957) 608
Depósito judicial (1) 17
Outros (189) (893)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (12.044) 4.035
Impostos e contribuições a recolher 440 (52)
Contas a pagar risco hidrológico (30.670) 5.763
Pagamento de contigência (96) -
Outras contas a pagar 395 -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) ativid. operac. (16.984) 28.574
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados - 16.036
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (1.040) (4.040)
Caixa líquido aplicado nas (aplicado nas) atividades de 
investimento (1.040) 11.996
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital - (14.000)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal - (47.305)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros - (2.784)
Aumento de capital 34.912 -
Dividendos pagos (17.564) (14.538)
Adiantamento para futuro aumento de capital - 13.000
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) ativid. de financ. 17.348 (65.627)
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa (676) (25.057)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.555 26.612
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 879 1.555
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (676) (25.057)
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 920 1.157
Valores pagos de CS: 463 717

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas de lucros

Capital 
social

Reserva 
legal

Retenção 
de lucros

Lucros (prejuízos) 
acumulados

Total patrimô-
nio líquido

Recursos destinados 
a aumento de capital

Total patri-
mônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 142.421 1.388 12.411 - 156.220 - 156.220
Redução de capital (14.000) - - - (14.000) - (14.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - 13.000 13.000
Declaração de dividendos - - (12.410) - (12.410) - (12.410)
Lucro líquido do exercício - - - 29.279 29.279 - 29.279
Constituição de reserva legal - 1.464 - (1.464) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (6.954) (6.954) - (6.954)
Reserva de retenção de lucros - - 20.861 (20.861) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 128.421 2.852 20.862 - 152.115 13.000 165.115
Aumento de capital via capitalização de AFAC 13.000 - - - 13.000 (13.000) -
Aumento de capital ocorrida no exercício 34.912 - - - 34.912 - 34.912
Declaração de dividendos ocorridas no período - - (10.000) - (10.000) - (10.000)
Lucro líquido do exercício - - - 13.600 13.600 - 13.600
Constituição de reserva legal - 681 - (681) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (3.230) (3.230) - (3.230)
Reserva de dividendos complementares - - 9.689 (9.689) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 176.333 3.513 20.551 - 200.397 - 200.397
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