
Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 23 de março de 2022 

 

 
 
 
 
 

 

São Luiz Energetica S.A.
CNPJ/MF nº 10.334.842/0001-33

Demonstrações financeiras dos exercícios findos 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 (prejuízo) do exercício (35) 464
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Outros 34 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Estoques (105) -
Impostos a recuperar 137 (246)
Depósitos judiciais (27) (13)
Outros 104 (36)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar 1.514 (15.394)

Demonstrações do Resultado
Despesas operacionais 2021 2020
Outras receitas operacionais (9) -

(9) -
Prejuízo operac. antes do resultado financeiro e dos impostos (9) -
Resultado financeiro
Receitas financeiras - 701
Despesas financeiras (7) (34)

(7) 667
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social (16) 667
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (19) (203)

(19) (203)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (35) 464

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 do Resultado Abrangente
2021 2020

(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (35) 464
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício (35) 464

Balanços Patrimoniais 2021 2020
Ativo
Circulante 292 16.197
Caixa e equivalentes de caixa 21 15.790
Estoques 105 -
Impostos a recuperar 164 301
Outros 2 106
Não circulante 385.419 209.420
Depósitos restituíveis e valores vinculados 18.573 -
Imobilizado 366.588 209.407
Arrendamento 218 -
Depósitos judiciais 40 13
Total do ativo 385.711 225.617
Passivo
Circulante 98.615 7.404
Contas a pagar 9.088 6.720
Empréstimos e financiamentos 88.953 -
Impostos e contribuições a recolher 454 531
Dividendos a pagar 43 153
Arrendamento 77 -
Não circulante 198.690 129.882
Empréstimos e financiamentos 198.525 129.882
Arrendamento 165 -
Patrimônio líquido 88.406 88.331
Capital social 87.840 87.840
Reservas de lucros 601 491
Prejuízo do exercício (35) -
e dos recursos destinados a aumento de capital 88.406 88.331
Total do passivo e do patrimônio líquido 385.711 225.617

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reservas de lucros
Capital 
social

Reserva 
legal

Retenção de 
lucros

Lucro (prejuízo) 
acumulado

Total do patrimô-
nio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 85.270 9 128 - 85.407
Aumento de capital ocorrido no exercício 2.570 - - - 2.570
Lucro líquido do exercício - - - 464 464
Constituição de reserva legal - 23 - (23) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (110) (110)
Reserva de dividendos complementares - - 331 (331) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 87.840 32 459 - 88.331
Reversão do dividendo mínimo de 2020 em reserva - - 110 - 110
Prejuízo do exercício - - - (35) (35)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 87.840 32 569 (35) 88.406

2021 2020
Impostos e contribuições a recolher (77) 207
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais 1.545 (15.018)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (18.573) -
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (130.797) (92.237)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (149.370) (92.237)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 150.419 59.198
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal (18.353) -
Pagamento de arrendamento - principal (10) -
Aumento de capital - 2.570
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 132.056 61.768
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa (15.769) (45.487)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 15.790 61.277
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 21 15.790
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (15.769) (45.487)
Informações complementares:
Valores pagos de IR: - 70
Valores pagos de CS: 8 76
Adição de imobilizado sem efeito caixa 26.384 5.762

Desmonstrações dos Fluxos de Caixa
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