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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 15.795 11.169
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para 
conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa

Depreciação de ativo imobilizado 5.645 5.595
Depreciação de arrendamento 39 33
Juros sobre arrendamento 104 88
Encargos financeiros, líquidos 3.468 3.926
Baixa de ativo imobilizado 479 377
Atualização de provisão para desmobilização 87 79
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber 7.958 (471)
Impostos a recuperar (202) (40)
Despesas antecipadas (52) (52)
Outros – 137
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (1.328) 4.058
Impostos e contribuições a recolher (133) 260
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 31.860 25.159
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (48) 244
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (1.126) (1.342)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (1.174) (1.098)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal (6.031) (6.031)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros (3.469) (3.957)
Pagamento de arrendamento (113) (95)
Redução de capital social (2.212) (3.000)
Dividendos pagos (19.954) (6.635)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (31.779) (19.718)
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e 
equivalente de caixa (1.093) 4.343

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 6.602 2.259
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 5.509 6.602
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (1.093) 4.343
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 1.026 995
Valores pagos de CS: 510 477

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 5.509 6.602
Contas a receber 4.024 11.982
Impostos a recuperar 421 219
Despesas antecipadas 104 52
Total do ativo circulante 10.058 18.855
Não circulante
Depósitos restituíveis e valores vinculados 2.884 2.836
Imobilizado 79.557 84.555
Arrendamento 1.185 1.224
Total do ativo não circulante 83.626 88.615
Total do ativo 93.684 107.470

Passivo 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 1.568 3.941
Empréstimos e financiamentos 6.185 6.186
Impostos e contribuições a recolher 496 629
Dividendos a pagar – 6.734
Arrendamento 20 19
Total do passivo circulante 8.269 17.509
Não circulante
Contas a pagar 2.613 1.568
Empréstimos e financiamentos 43.725 49.756
Arrendamento 1.253 1.263
Provisão para desmobilização 1.004 917
Total do passivo não circulante 48.595 53.504
Patrimônio líquido
Capital social 22.611 24.823
Reservas de lucros 14.209 11.634
Total do patrimônio líquido 36.820 36.457
Total do passivo e do patrimônio líquido 93.684 107.470

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.
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

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 29.726 25.834
Custo de geração de energia (9.314) (10.878)
Lucro bruto 20.412 14.956
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (375) (288)
Outras despesas operacionais (488) (378)

(863) (666)
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos 19.549 14.290
Resultado financeiro
Receitas financeiras 1.363 2.723

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 15.795 11.169
Outros resultados abrangentes
Total de resultados abrangentes do exercício 15.795 11.169

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

Saldos em 31 de dezembro de 2019 27.823 3.118 7.079 – 38.020
Declaração de dividendos ocorridas no exercício – – (7.079) – (7.079)
Redução de capital ocorrida no exercício (3.000) – – – (3.000)
Lucro líquido do exercício – – – 11.169 11.169
Constituição de reserva legal – 558 – (558) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (2.653) (2.653)
Reserva de dividendos complementares – – 7.958 (7.958) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 24.823 3.676 7.958 – 36.457
Declaração de dividendos ocorridas no exercício – – (7.958) – (7.958)
Declaração de dividendos intermediários ocorridas no exercício – – – (5.262) (5.262)
Redução de capital ocorrida no exercício (2.212) – – – (2.212)
Lucro líquido do exercício – – – 15.795 15.795
Constituição de reserva legal – 790 – (790) –
Reserva de dividendos complementares – – 9.743 (9.743) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 22.611 4.466 9.743 – 36.820

2021 2020
Despesas financeiras (3.727) (4.116)

(2.364) (1.393)
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social 17.185 12.897
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (1.390) (1.728)

(1.390) (1.728)
Lucro líquido do exercício 15.795 11.169
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