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Demonstrações 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 11.162 8.158
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para concilia-
ção do lucro líquido com o fluxo de caixa

Depreciação do ativo imobilizado 5.723 5.665
Depreciação de arrendamento 63 52
Juros sobre arrendamento 166 141
Encargos financeiros, líquidos 3.469 3.927
Baixa de ativo imobilizado 649 589
Atualização de provisão para desmobilização 87 79
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber 2.258 (422)
Impostos a recuperar (200) (62)
Despesas antecipadas (51) (65)
Outros – 169
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (979) 5.325
Impostos e contribuições a recolher (42) 123
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 22.306 23.679
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (48) 247
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (1.131) (1.451)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (1.179) (1.204)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamento (180) (153)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal (6.032) (6.031)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros (3.469) (3.958)
Redução de capital social (2.035) (4.000)
Dividendos pagos (11.818) (5.289)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (23.534) (19.431)
Redução líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (2.408) 3.044
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 5.375 2.331
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 2.967 5.375
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 2.408 3.044
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 790 735
Valores pagos de CS: 407 380

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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Balanços Patrimoniais 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 2.967 5.375
Contas a receber 3.805 6.063
Impostos a recuperar 529 329
Despesas antecipadas 116 65
Total do ativo circulante 7.417 11.832
Não circulante
Depósitos restituíveis e valores vinculados 2.881 2.833
Imobilizado 80.271 85.512
Arrendamento 1.896 1.959
Total do ativo não circulante 85.047 90.304
Total do ativo 92.464 102.136

Passivo 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 2.367 4.907
Empréstimos e financiamentos 6.186 6.187
Impostos e contribuições a recolher 431 473
Dividendos a pagar – 1.938
Arrendamento 24 22
Total do passivo circulante 9.007 13.527
Não circulante
Contas a pagar 3.954 2.393
Empréstimos e financiamentos 43.728 49.759
Arrendamento 2.013 2.029
Provisão para desmobilização 1.004 917
Total do passivo não circulante 50.699 55.098
Patrimônio líquido
Capital social 22.615 24.650
Reservas de lucros 10.143 8.861
Total do patrimônio líquido 32.758 33.511
Total do passivo e do patrimônio líquido 92.464 102.136

Demonstrações dos Resultados 
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 25.705 23.734
Custo de geração de energia (9.608) (10.745)
Lucro bruto 16.097 12.989
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (367) (295)
Outras despesas operacionais (656) (591)

(1.023) (886)
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos 15.074 12.103
Resultado financeiro
Receitas financeiras 940 1.426

Demonstrações 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 11.162 8.158
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos – –
Total de resultados abrangentes do exercício 11.162 8.158

Demonstrações 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 Total
Capital social Reserva legal Retenção de lucros Lucros acumulados patrimônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.650 2.641 3.967 – 35.258
Redução de capital ocorrida no exercício (4.000) – – – (4.000)
Declaração de dividendos ocorridas no exercício – – (3.967) – (3.967)
Declaração de dividendos intermediários ocorrido
no exercício – – – (818) (818)
Lucro líquido do exercício – – – 8.158 8.158
Constituição de reserva legal – 408 – (408) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (1.120) (1.120)
Reserva de dividendos complementares – – 5.812 (5.812) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 24.650 3.049 5.812 – 33.511
Redução de capital ocorrida no exercício (2.035) (2.035)
Declaração de dividendos intermediários ocorrido (4.068) (4.068)
Declaração de dividendos ocorridas no exercício – – (5.812) – (5.812)
Lucro líquido do exercício – – – 11.162 11.162
Constituição de reserva legal – 558 – (558) –
Reserva de dividendos complementares – – 6.536 (6.536) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 22.615 3.607 6.536 – 32.758

2021 2020
Despesas financeiras (3.735) (4.151)

(2.793) (2.725)
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 12.279 9.378
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (1.117) (1.220)

(1.117) (1.220)
Lucro líquido do exercício 11.162 8.158
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