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Tangará Energia S.A. e suas controladas
CNPJ/MF nº 03.573.381/0001-96

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

Controladora Consolidado
Ativo 2021 2020 2021
Circulante 186.625 92.577 265.579
Caixa e equivalentes de caixa 15.079 27.431 68.033
Contas a receber 31.380 23.046 67.999
Dividendos a receber 21.815 - -
Impostos a recuperar 9.844 4.478 17.623
Despesas antecipadas 453 195 2.211
Mútuos a receber 103.386 34.660 100.775
Outros 4.668 2.767 8.938
Não circulante 1.573.918 266.170 1.830.213
Depósitos restituíveis e valores vinculados - - 14.472
Uso do Bem Público - UBP - Direitos 
de outorga 298 383 298
Impostos diferidos - 5.013 -
Investimento 1.311.548 - -
Imobilizado 261.729 260.774 1.810.182
Arrendamento 330 - 4.785
Depósitos judiciais 13 - 476
Total do ativo 1.760.543 358.747 2.095.792
Passivo
Circulante 79.681 23.212 171.112
Contas a pagar 12.511 18.428 62.913
Empréstimos, financiamentos e debêntures 61.924 - 93.016
Impostos e contribuições a recolher 2.577 3.023 7.757
Uso do Bem Público - UBP - Direitos 
de outorga 310 310 310
Salários e encargos sociais 1.392 1.451 1.391
Dividendos a pagar - - 38
Arrendamento 110 - 455
Outras contas a pagar 857 - 5.232
Total do passivo circulante
Não circulante 533.773 295.622 777.569
Contas a pagar - - 12.956
Empréstimos, financiamentos e debêntures 526.206 295.017 744.309
Uso do Bem Público - UBP - Direitos de outorga 82 505 82
Impostos diferidos 7.160 - 7.160
Salários e encargos sociais - 4 -
Provisão para contingências 81 96 3.310
Arrendamento 244 - 4.732
Outras contas a pagar - - 5.020
Patrimônio líquido 1.147.089 39.913 1.147.111
Capital social 1.277.649 106.510 1.277.649
Prejuízos acumulados (172.338) (110.229) (172.338)
Ajustes de avaliação patrimonial 15.236 25.067 15.236
Reserva de incentivos fiscais 8.784 807 8.784
Reservas de capital 17.758 17.758 17.758

1.147.089 39.913 1.147.089
Participação de acionistas não controla-
dores - - 22
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.760.543 358.747 2.095.792

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora

Consoli-
dado

2021 2020 2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (63.963) 26.113 (63.962)
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação e amortização da mais valia alo-
cada em ativo imobilizado 29.973 33.688 51.383
Amortização do mais valia alocada na aqui-
sição de controladas 4.243 - -
Depreciação de arrendamento 23 - 128
Juros sobre arrendamento 6 - 105
Encargos financeiros, líquidos 25.438 14.585 30.091
Baixa de ativo imobilizado 17 52 2.366
Resultado de equivalência patrimonial 62.272 - -
Constituição de impairment nas controladas - - 119.158
Reversão de impairment 37.844 - -
Amortização de UBP 85 86 85
Amortização de provisão para desmobilização - - 108
Provisão para contingências (15) 25 77
Impostos diferidos 12.173 1.654 12.173
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber 48.175 31.893 (4.438)
Impostos a recuperar (1.161) (157) (3.249)
Depósitos judiciais (13) - (24)
Despesas antecipadas (197) 1.429 1.082
Outros (1.901) (979) (1.993)
Depósitos restituíveis e valores vinculados - - 8
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (5.929) (7.403) (10.514)
Salários e encargos sociais (63) - (64)
Impostos e contribuições a recolher (468) 2.228 (1.877)
Uso do bem público - UBP - Direitos de outorga (423) (349) (423)
Outras contas a pagar 857 (279) (382)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 146.973 102.586 129.838
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora

Consoli-
dado

2021 2020 2021
Dividendos recebidos 16.850 - -
Liberação de recursos para partes relacionadas (154.910) (37.870) (140.837)
Recebimento de empréstimo concedido à parte 
relacionada - principal 2.859 10.374 12.000
Recebimento de empréstimo concedido à parte 
relacionada - juros - 5 -
Pagamento de IOF sobre mútuos a receber - 24 -
Redução (aumento) de capital em empresas 
investidas 46.740 - -
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (30.945) (1.194) (34.674)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (119.406) (28.661) (163.511)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos, financiamentos e debêntures - 18.300 -
Gastos com investimentos sociais - - 52
Pagamento de empréstimos, financiamentos e 
debêntures - principal (45.000) (68.576) (23.968)
Pagamento de empréstimos, financiamentos e 
debêntures - juros (20.916) (844) (25.378)
Pagamento de IOF sobre empréstimos - (1) -
Pagamento de arrendamento (5) - (174)
Aumento de capital social 2 - 2
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (65.919) (51.121) (49.466)
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de 
caixa e equivalente de caixa (38.352) 22.804 (83.139)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 27.431 4.627 27.431
Adição de caixa por incorporação 26.000 - 123.741
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 15.079 27.431 68.033
Variação líquida do saldo de caixa e equiva-
lente de caixa (38.352) 22.804 (83.139)
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 348 368 8.495
Valores pagos de CS: 2.309 1.442 6.351

Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado

2021 2020 2021
Receita operacional líquida 206.168 331.512 289.291
Custo de geração de energia (130.504) (289.050) (186.566)
Lucro bruto 75.664 42.462 102.725
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (1.188) (1.124) (2.758)
Resultado com equivalência patrimonial (62.272) - -
Outras despesas operacionais (37.565) (76) (121.205)

(101.025) (1.200) (123.963)
(Prejuízo) Lucro operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos (25.361) 41.262 (21.238)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 2.002 3.942 5.416

Controladora Consolidado
2021 2020 2021

Despesas financeiras (26.992) (15.073) (31.711)
(24.990) (11.131) (26.295)

(Prejuízo) Lucro antes do imposto de 
renda e da contribuição social (50.351) 30.131 (47.533)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (1.439) (2.364) (4.257)
Diferido (12.173) (1.654) (12.173)

(13.612) (4.018) (16.430)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (63.963) 26.113 (63.963)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício atribuível a:
Controladora (63.963) 26.113 (63.963)
Acionistas não controladores - - 1

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O
Carlos Gustavo Nogari Andrioli 

Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira 

Diretor - CPF:  071.000.747-70

Demonstrações da Mutações do 
Patrimônio Líquido Capital 

social
Capital a 

integralizar
Reserva 

de capital

Reserva de 
incentivos 

fiscais

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Total 
patrimônio 

líquido

Participa ção 
de não con-

troladores

Total 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 106.512 (2) 17.758 807 26.215 (137.490) 13.800 - 13.800
líquida de impostos diferidos - - - - (1.148) 1.148 - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 26.113 26.113 - 26.113
Saldos em 31 de dezembro de 2020 106.512 (2) 17.758 807 25.067 (110.229) 39.913 - 39.913
Integralização do capital social - 2 - - - - 2 - 2
Incorporação de São João por Tangará 870.092 - - - - - 870.092 21 870.113
 de aumento de capital 301.045 - - - - - 301.045 - 301.045
líquida de impostos diferidos - - - - (9.831) 9.831 - - -
Prejuízo do exercício - - - - - (63.963) (63.963) 1 (63.962)
Reserva de incentivo fiscal - - - 7.977 - (7.977) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.277.649 - 17.758 8.784 15.236 (172.338) 1.147.089 22 1.147.111

Demonstrações dos resultados abrangentes Controladora Consolidado
2021 2020 2021

(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (63.963) 26.113 (63.963)
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - - -
Total de resultados abrangentes do exercício (63.963) 26.113 (63.963)


		2022-03-21T21:11:28-0300
	JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112




