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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 Controladora Consolidado
 operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 68.210 48.690 68.210 48.690
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para 
conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa

Depreciação do ativo imobilizado – – 28.798 28.577
Baixa de ativo imobilizado – – 2.290 1.915
Depreciação de arrendamento – – 290 262
Juros sobre arrendamento – – 365 324
Encargos financeiros, líquidos – – 17.408 19.709
Resultado de equivalência patrimonial (68.349) (48.904) – –
Atualização de provisão para desmobilização – – 433 395
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber 19.000 – 38.241 (3.195)
Impostos a recuperar (42) (2) (1.109) 21
Depósitos judiciais – – (228) –
Outros – 6 (343) 431
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar 1.913 2 10.089 3.758
Impostos e contribuições a recolher – 1 (716) 1.282
Outras contas a pagar – – 3 –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais 20.732 (207) 163.731 102.169

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados – – (242) 1.231
Dividendos recebidos 75.844 38.211 – –
Redução de capital em empresas 
investidas 22.916 – – –

Adiantamento para futuro aumento de 
capital realizados – (250) – –

Aquisição de bens para o ativo imobilizado – – (5.696) (7.551)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de investimento 98.760 37.961 (5.938) (6.320)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamento – – (554) (470)
Recursos destinados a aumento de capital 250 250 – 250
Pagamento de empréstimos e 
financiamentos – principal – – (30.320) (30.320)

Pagamento de empréstimos e 
financiamentos – juros – – (17.411) (19.863)

Redução de capital (85.339) – (85.339) –
Dividendos pagos (47.909) (24.308) (47.909) (24.308)
Outros – – 210 210
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de financiamento (132.998) (24.058) (181.323) (74.501)

Aumento (redução) líquido (a) do 
saldo de caixa e equivalente de caixa (13.506) 13.696 (23.530) 21.348

Caixa e equivalente de caixa 
no início do exercício 13.719 23 39.637 18.289

 no fim do exercício 213 13.719 16.107 39.637
Variação líquida do saldo de caixa e 
equivalente de caixa (13.506) 13.696 (23.530) 21.348

Informações complementares:
Valores pagos de IR: – – 4.962 4.726
Valores pagos de CS: – – 2.463 2.293

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

Controladora Consolidado
Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 213 13.719 16.107 39.637
Contas a receber – 19.000 19.861 58.090
Dividendos a receber 895 19.307 – –
Impostos a recuperar 71 29 2.102 993
Outros – – 1.190 847
Total do ativo circulante 1.179 52.055 39.260 99.567

Não circulante
Depósitos restituíveis e valores 
vinculados – – 14.472 14.230

Contas a receber – – – 12
Adiantamento para futuro aumento de 
capital – 250 – –

Investimento 183.559 195.558 – –
Imobilizado – – 408.052 433.444
Arrendamento – – 4.112 4.389
Depósitos judiciais – – 228 –

Total do ativo não circulante 183.559 195.808 426.864 452.075

Total do ativo 184.738 247.863 466.124 551.642

Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 1.915 2 9.375 5.530
Empréstimos e financiamentos – – 31.092 31.095
Impostos e contribuições a recolher 1 1 2.318 3.034
Dividendos a pagar 16.237 11.595 16.237 11.595
Arrendamento – – 224 201
Outras contas a pagar – – 3 –
Total do passivo circulante 18.153 11.598 59.249 51.455
Não circulante
Contas a pagar – – 12.956 6.712
Empréstimos e financiamentos – – 218.102 248.212
Arrendamento – – 4.212 4.411
Provisão para desmobilização – – 5.020 4.587
Total do passivo não circulante – – 240.290 263.922
Patrimônio líquido
Capital social 98.232 183.321 98.232 183.321
Reservas de lucros 68.353 52.694 68.353 52.694
Total do patrimônio líquido 166.585 236.015 166.585 236.015
Recursos destinados a aumento de capital – 250 – 250
Total do patrimônio líquido e dos recursos
 destinados a aumento de capital 166.585 236.265 166.585 236.265
Total do passivo, do patrimônio líquido e re-
cursos destinados a aumento de capital 184.738 247.863 466.124 551.642

Demonstrações dos Resultados Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida – – 141.950 125.507
Custo de geração de energia – – (50.333) (57.104)
Lucro bruto – – 91.617 68.403
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (307) (241) (2.140) (1.679)
Resultado com equivalência patrimonial 68.349 48.904 – –
Outras despesas operacionais – – (2.308) (1.753)

68.042 48.663 (4.448) (3.432)
Lucro operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 68.042 48.663 87.169 64.971

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Resultado financeiro
Receitas financeiras 176 33 6.563 12.986
Despesas financeiras (8) (6) (18.914) (20.929)

168 27 (12.351) (7.943)
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 68.210 48.690 74.818 57.028
Imposto de renda e contribuição social
Corrente – – (6.608) (8.338)

– – (6.608) (8.338)
Lucro líquido do exercício 68.210 48.690 68.210 48.690

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)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 68.210 48.690 68.210 48.690
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos – – – –
Total de resultados abrangentes do exercício 68.210 48.690 68.210 48.690

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 Recursos Total
Capital Reserva Retenção Lucros patrimônio destinados a patrimônio
social legal de lucros acumulados líquido aumento de capital líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 183.321 13.908 24.660 – 221.889 – 221.889
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – 250 250
Declaração de dividendos ocorridas no exercício – – (23.000) – (23.000) – (23.000)
Lucro líquido do exercício – – – 48.690 48.690 – 48.690
Constituição de reserva legal – 2.435 – (2.435) – – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (11.564) (11.564) – (11.564)
Reserva de dividendos complementares – – 34.691 (34.691) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 183.321 16.343 36.351 – 236.015 250 236.265
Aumento de capital via capitalização de AFAC 250 – – – 250 (250) –
Redução de capital ocorrido no exercício (85.339) – – – (85.339) – (85.339)
Declaração de dividendos ocorridas no exercício – – (36.351) – (36.351) – (36.351)
Lucro líquido do exercício – – – 68.210 68.210 – 68.210
Constituição de reserva legal – 3.411 – (3.411) – – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (16.200) (16.200) – (16.200)
Reserva de dividendos complementares – – 48.599 (48.599) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 98.232 19.754 48.599 – 166.585 – 166.585

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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