
 

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

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 12.909 1 12.910 1
Impostos a recuperar 32 – 32 –
Total do ativo circulante 12.941 1 12.942 1
Não circulante
Adiantamento a fornecedores 108.549 – 108.549 –
Adiantamento para aquisição de 
investimento 35.100 35.100 35.100 35.100

Adiantamento para futuro aumento de 
capital 1 – – –

Total do ativo não circulante 143.650 35.100 143.649 35.100
Total do ativo 156.591 35.101 156.591 35.101

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Passivo
Circulante
Contas a pagar 333 – 333 –
Impostos e contribuições a recolher 25 – 25 –
Total do passivo circulante 358 – 358 –
Patrimônio líquido
Capital social 157.001 35.101 157.001 35.101
Prejuízos acumulados (768) – (768) –
Total do patrimônio líquido 156.233 35.101 156.233 35.101
Total do passivo e do patrimônio líquido 156.591 35.101 156.591 35.101

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)
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (768) – (768) –
Ajustes de itens sem desembolso de caixa 
para conciliação do lucro líquido (prejuízo) 
com o fluxo de caixa

Resultado de equivalência patrimonial 10 – – –
Aumento nos ativos operacionais
Adiantamento para aquisição de 
investida – (35.100) – (35.100)

Imposto a recuperar (32) – (32) –
Adiantamento a fornecedores (108.549) – (108.549) –
Aumento nos passivos operacionais
Contas a pagar 333 – 333 –
Impostos a recolher 25 – 25 –
Caixa líquido aplicado nas atividades 
operacionais (108.981) (35.100) (108.991) (35.100)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investida (10) – – –
Adiantamento para futuro aumento de 
capital realizados (1) – – –

Caixa líquido aplicado nas atividades 
de investimento (11) – – –

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social 121.900 35.100 121.900 35.100
Caixa líquido gerado pelas ativida-
des de financiamento 121.900 35.100 121.900 35.100

Aumento líquido do saldo de caixa 
e equivalente de caixa 12.908 – 12.909 –

Caixa e equivalente de caixa no início 
do exercício 1 1 1 1

Caixa e equivalente de caixa no fim do 
exercício 12.909 1 12.910 1

Variação líquida do saldo de caixa e 
equivalente de caixa 12.908 – 12.909 –

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
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (13) – (13) –
Resultado com equivalência patrimonial (10) – – –
Outras despesas operacionais (899) – (909) –

(922) – (922) –
Prejuízo operacional antes do resultado 
financeiro e dos impostos (922) – (922) –

Resultado financeiro
Receitas financeiras 179 – 179 –
Despesas financeiras (25) – (25) –

154 – 154 –
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
contribuição social (768) – (768) –

Imposto de renda e contribuição social – – – –
Prejuízo do exercício (768) – (768) –

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
Prejuízo do exercício (768) – (768) –
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos – – – –
Total de resultados abrangentes do 
exercício (768) – (768) –

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)

Capital 
social

Capital 
a Inte-

gralizar

Prejuízos 
acumu-

lados

Total
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro 
de 2019 1 – – 1

Aumento de capital 36.000 (900) – 35.100
Saldos em 31 de dezembro 
de 2020 36.001 (900) – 35.101

Aumento de capital 121.000 900 121.900
Prejuízo do exercício – – (768) (768)
Saldos em 31 de dezembro 
de 2021 157.001 – (768) 156.233

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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