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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 13.029 9.479
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para concilia-
ção do lucro líquido com o fluxo de caixa

Depreciação de ativo imobilizado 6.127 6.117
Encargos financeiros, líquidos 3.479 3.938
Baixa de ativo imobilizado 287 668
Atualização de provisão para desmobilização 87 79
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber 10.300 (663)
Estoques (25) (522)
Impostos a recuperar (240) 44
Despesas antecipadas (36) (69)
Outros (49) 693
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (1.715) 4.524
Impostos e contribuições (208) 350
Outras contas a pagar 3 –
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 31.039 24.638
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (47) 245
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (2.298) (2.064)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.345) (1.819)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal (6.049) (6.049)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros (3.479) (3.969)
Redução de capital social (8.224) (3.000)
Dividendos pagos (14.453) (13.036)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (32.205) (26.054)
Redução líquida do saldo de caixa e equivalente de 
caixa (3.511) (3.235)

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 5.729 8.964
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 2.218 5.729
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (3.511) (3.235)
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 1.109 1.097
Valores pagos de CS: 542 529

Hamilton Ferrreira da Silva – Controller CRC: 1SP-217225/O-5
Carlos Gustavo Nogari Andriolli – 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.

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 2.218 5.729
Contas a receber 4.202 14.502
Estoques 547 522
Impostos a recuperar 455 215
Despesas antecipadas 105 69
Outros 53 4
Total do ativo circulante 7.580 21.041

Não circulante
Depósitos restituíveis e valores vinculados 2.889 2.842
Imobilizado 89.549 93.665
Total do ativo não circulante 92.438 96.507

Total do ativo 100.018 117.548

Passivo 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 1.475 4.667
Empréstimos e financiamentos 6.203 6.203
Impostos e contribuições a recolher 483 691
Dividendos a pagar 888 4.166
Outras contas a pagar 3 –
Total do passivo circulante 9.052 15.727
Não circulante
Contas a pagar – LP 3.383 1.906
Empréstimos e financiamentos – LP 43.855 49.904
Provisão para desmobilização 1.004 917
Total do passivo não circulante 48.242 52.727
Patrimônio líquido
Capital social 30.474 38.698
Reservas de lucros 12.250 10.396
Total do patrimônio líquido 42.724 49.094
Total do passivo e do patrimônio líquido 100.018 117.548

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 29.294 26.491
Custo de geração de energia (11.692) (13.218)
Lucro bruto 17.602 13.273
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (410) (335)
Outras despesas operacionais (281) (501)

(691) (836)
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos 16.911 12.437

Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras 1.405 3.288
Despesas financeiras (3.878) (4.264)

(2.473) (976)
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social 14.438 11.461
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (1.409) (1.982)

(1.409) (1.982)
Lucro líquido do exercício 13.029 9.479

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 13.029 9.479
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos – –
Total de resultados abrangentes do exercício 13.029 9.479

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

Saldos em 31 de dezembro de 2019 41.698 3.168 13.442 – 58.308
Redução de capital ocorrido no exercício (3.000) – – – (3.000)
Declaração de dividendos ocorridas
no exercício – – (13.442) – (13.442)
Lucro líquido do exercício – – – 9.479 9.479
Constituição de reserva legal – 474 – (474) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (2.251) (2.251)
Reserva de dividendos complementares – – 6.754 (6.754) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 38.698 3.642 6.754 – 49.094
Redução de capital ocorrido no exercício (8.224) – – – (8.224)
Declaração de dividendos intermediários
ocorridas no exercício – – – (4.421) (4.421)
Declaração de dividendos ocorridas
no exercício – – (6.754) – (6.754)
Lucro líquido do exercício – – – 13.029 13.029
Constituição de reserva legal – 651 – (651) –
Reserva de dividendos complementares – – 7.957 (7.957) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 30.474 4.293 7.957 – 42.724
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