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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 141.224 104.846
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para 
conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa

Resultado de equivalência patrimonial (141.241) (104.862)
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber – 1.056
Impostos a recuperar (3) (3)
Redução nos passivos operacionais
Contas a pagar 8 –
Impostos e contribuições a recolher 1 –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (11) 1.037

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 97.812 107.443
Aumento (Redução) de capital em empresas investidas 4.173 –
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 101.985 107.443
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital (2.975) –
Dividendos pagos (94.866) (108.552)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (97.841) (108.552)
Aumento (redução) líquida do saldo de caixa e 
equivalente de caixa 4.133 (72)

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 54 126
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 4.187 54
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente 
de caixa 4.133 (72)

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

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.187 54
Dividendos a receber 66.161 45.433
Impostos a recuperar 88 85
Total do ativo circulante 70.436 45.572

Não circulante
Investimento 357.869 339.341
Total do ativo não circulante 357.869 339.341

Total do ativo 428.305 384.913

Passivo 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 8 –
Impostos e contribuições a recolher 3 2
Dividendos a pagar 52.536 29.788
Total do passivo circulante 52.547 29.790
Patrimônio líquido
Capital social 96.625 99.600
Reservas de lucros 129.810 102.228
Ajustes de avaliação patrimonial 149.323 153.295
Total do patrimônio líquido 375.758 355.123
Total do passivo e do patrimônio líquido 428.305 384.913

Hamilton Ferreira da Silva – Controller CRC 1SP 217.225/O-5
Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Diretor CPF 861.403.379-68

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira – Diretor CPF 071.000.747-70

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

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
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (47) (31)
Resultado com equivalência patrimonial 141.241 104.862

141.194 104.831
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos 141.194 104.831

Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras 32 16
Despesas financeiras (2) (1)

30 15
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 141.224 104.846
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício 141.224 104.846

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 141.224 104.846
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos – –
Total de resultados abrangentes do exercício 141.224 104.846

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 99.600 16.874 86.598 159.253 – 362.325
Realização da avaliação patrimonial – – – (5.958) 5.958 –
Declaração de dividendos ocorrida no exercício – – (86.598) – – (86.598)
Lucro líquido do exercício – – – – 104.846 104.846
Constituição de reserva legal – 3.046 – – (3.046) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (25.450) (25.450)
Reserva de dividendos complementares – – 82.308 – (82.308) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 99.600 19.920 82.308 153.295 – 355.123
Realização da avaliação patrimonial – – – (3.972) 3.972 –
Redução de capital (2.975) – – – – (2.975)
Reversão da reserva legal – (595) 595 – – –
Declaração de dividendos ocorrida no exercício – – (82.308) – – (82.308)
Lucro líquido do exercício – – – – 141.224 141.224
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (35.306) (35.306)
Reserva de dividendos complementares – – 109.890 – (109.890) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 96.625 19.325 110.485 149.323 – 375.758
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