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Demonstração do Fluxo de Caixa 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

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

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 7.218 11.381
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conci-
liação

do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de ativo imobilizado 7.579 5.859
Provisão para contingências – 7
Encargos financeiros, líquidos 8.117 8.728
Amortização de despesa de contratação de empréstimos 133 133
Baixa de ativo imobilizado 6 150
Depreciação de arrendamento 75 72
Juros sobre arrendamento 9 15
Extensão de outorga (2.420) –
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (414) (1.025)
Estoques (90) (23)
Impostos a recuperar (53) 43
Despesas antecipadas (97) 125
Outros – 2
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar 190 (1.690)
Pagamento de contingências (7) (27)
Impostos e contribuições a recolher (88) 35
Outras contas a pagar 201 (17.561)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 20.359 6.224
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (4.022) 339
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (497) (393)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (4.519) (54)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos 683 –
Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal (7.369) (7.348)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros (8.101) (8.777)
Pagamento de arrendamento (76) (71)
Dividendos pagos (1.895) –
Aumento de capital – 6.570
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (16.758) (9.626)
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equi-
valente de caixa (918) (3.456)

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 10.257 13.713
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 9.339 10.257
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (918) (3.456)
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 1.066 841
Valores pagos de CS: 575 494

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 9.339 10.257
Contas a receber 4.667 4.253
Estoques 637 547
Impostos a recuperar 341 288
Despesas antecipadas 215 118
Outros 1 1
Total do ativo circulante 15.200 15.464

Não circulante
Depósitos restituíveis e valores vinculados 7.798 3.776
Imobilizado 203.434 208.102
Arrendamento 76 145
Depósitos judiciais 446 446
Total do ativo não circulante 211.754 212.469

Total do ativo 226.954 227.933

Passivo 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 2.716 2.526
Empréstimos e financiamentos 7.760 7.701
Impostos e contribuições a recolher 426 514
Dividendos a pagar 1.714 1.895
Arrendamento 82 72
Outras contas a pagar 201 –
Total do passivo circulante 12.899 12.708
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 105.703 112.299
Provisões para contingências 1 8
Arrendamento 18 89
Total do passivo não circulante 105.722 112.396
Patrimônio líquido
Capital social 96.744 96.744
Reservas de lucros 11.589 6.085
Total do patrimônio líquido 108.333 102.829
Total do passivo e do patrimônio líquido 226.954 227.933

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 39.707 39.584
Custo de geração de energia (23.475) (18.177)
Lucro bruto 16.232 21.407
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (77) (76)
Outras despesas operacionais (11) (20)

(88) (96)
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos 16.144 21.311

Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras 1.009 369
Despesas financeiras (8.267) (8.885)

(7.258) (8.516)
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social 8.886 12.795
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (1.668) (1.414)

(1.668) (1.414)
Lucro líquido do exercício 7.218 11.381

Demonstração do Resultado Abrangente 
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 7.218 11.381
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos – –
Total de resultados abrangentes do exercício 7.218 11.381

Demonstração da Mutação 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 Recursos Total
Capital Reserva Retenção (prejuízos) patrimônio destinados a patrimônio
social legal de lucros acumulados líquido aumento de capital líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 90.174 – – (3.401) 86.773 – 86.773
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – 6.570 6.570
Aumento de capital via capitalização de AFAC 6.570 – – – 6.570 (6.570) –
Lucro líquido do exercício – – – 11.381 11.381 – 11.381
Constituição de reserva legal – 399 – (399) – – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (1.895) (1.895) – (1.895)
Reserva de dividendos complementares – – 5.686 (5.686) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 96.744 399 5.686 – 102.829 – 102.829
Lucro líquido do exercício – – – 7.218 7.218 – 7.218
Constituição de reserva legal – 361 – (361) – – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (1.714) (1.714) – (1.714)
Reserva de dividendos complementares – – 5.143 (5.143) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 96.744 760 10.829 – 108.333 – 108.333

 Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Diretor CPF: 861.403.379-68 Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira – Diretor CPF: 071.000.747-70
 Hamilton Ferreira da Silva – Controller CRC: 1SP-217225/O-5 Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira – Contadora CRC RJ-119.036-O

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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