
 

Balanço Patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo 2021 2020
Circulante 21.122 14.811
Caixa e equivalentes de caixa 1.106 997
Contas a receber 18.107 12.290
Estoques 956 858
Impostos a recuperar 858 616
Despesas antecipadas 95 50
Não circulante 64.485 62.367
Imobilizado 64.285 62.367
Arrendamento 201 –
Total do ativo 85.608 77.178
Passivo 2021 2020
Circulante 21.400 16.565
Contas a pagar 401 344
Impostos e contribuições a recolher 589 517
Dividendos a pagar 20.173 15.704
Arrendamento 71 –
Outros 166 –
Não circulante 147 –
Arrendamento 147 –
Patrimônio líquido 64.061 60.613
Capital social 3.670 3.670
Reservas de lucros 27.274 22.986
Ajustes de avaliação patrimonial 33.117 33.957
Total do passivo e do patrimônio líquido 85.608 77.178
Demonstração do Resultado – Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2021 2020
Receita operacional líquida 43.469 34.998
Custo de geração de energia (7.385) (6.952)
Lucro bruto 36.084 28.046
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (374) (296)
Outras receitas (despesas) operacionais 15 (3)

(358) (299)
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos 35.725 27.747
Resultado financeiro
Receitas financeiras 79 41
Despesas financeiras (114) (9)

(35) 32
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social 35.690 27.779
IRPJ e contribuição social: Corrente (1.424) (1.109)

(1.424) (1.109)
Lucro líquido do exercício 34.266 26.670

Demonstração dos Resultados Abrangentes
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2021 2020

Lucro líquido do exercício 34.266 26.670
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos – –
Total de resultados abrangentes do exercício 34.266 26.670

Demonstração das mutações do patrimônio líquido – Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Reservas de lucros Ajuste de Total
Capital Reserva Retenção avaliação Lucros patrimônio
social legal de lucros patrimonial acumulados líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.670 734 27.038 36.207 – 67.649
Realização da avaliação patrimonial – – – (2.250) 2.250 –
Declaração de dividendos ocorrida no exercício – – (27.038) – – (27.038)
Lucro líquido do exercício – – – – 26.670 26.670
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (6.668) (6.668)
Reserva de dividendos complementares – – 22.252 – (22.252) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 3.670 734 22.252 33.957 – 60.613
Realização da avaliação patrimonial – – – (840) 840 –
Declaração de dividendos ocorridas no exercício – – (22.251) – – (22.251)
Lucro líquido do exercício – – – – 34.266 34.266
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (8.567) (8.567)
Reserva de dividendos complementares – – 26.539 – (26.539) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 3.670 734 26.540 33.117 – 64.061

2021 2020
Impostos a recuperar (242) (234)
Despesas antecipadas (45) 286
Outros 1 2
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar 57 (1.486)
Impostos e contribuições a recolher 72 97
Outras contas a pagar 166 –
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 26.634 26.482
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (161) (388)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (161) (388)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamento (14) –
Dividendos pagos (26.350) (25.951)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (26.364) (25.951)
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equiva-
lente de caixa 109 143

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 997 854
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 1.106 997
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 109 143
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 418 293
Valores pagos de CS: 145 82

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 34.266 26.670
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para concilia-
ção do lucro líquido com o fluxo de caixa

Depreciação do ativo imobilizado 3.132 3.105
Extensão de outorga (4.916) –
Depreciação de arrendamento 25 –
Juros de arrendamento 6 –
Baixa de ativo imobilizado 27 2
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.817) (2.004)
Estoques (98) 44

As demonstrações financeiras completas contendo as notas explicativas, 
acompanhadas do parecer da auditoria externa, sem ressalvas, encontram-se 

no site (www.elera.com/transparencia/) e na sede da Companhia.
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