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Santo Afonso Energética S.A. e suas controladas
CNPJ/MF nº 23.678.947/0001-51

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais

Controladora Consolidado
2021 2020 2021

Ativo (Não auditado)
Circulante 145 1 3.032
Caixa e equivalentes de caixa 145 1 2.476
Adiantamento a fornecedor - - 556
Não circulante 24.026 - 32.478
AFAC 2.555 - -
Investimento 21.471 - -
Imobilizado - - 21.880
Arrendamento - - 10.598
Total do ativo 24.171 1 35.510
Passivo
Circulante - - 877
Arrendamento - - 874
Contas a pagar - - 2
Impostos e contribuições a recolher - - 1
Não circulante - - 10.462
Arrendamento - - 10.462
Patrimônio líquido
Capital social 21.499 1 21.499
Prejuízos acumulados (27) - (27)
Total do patrimônio líquido 21.472 1 21.472
Recursos destinados a aumento de capital 2.699 - 2.699
Total do patrimônio líquido e dos recur-
sos destinados a aumento de capital 24.171 1 24.171
Total do passivo, do patrimônio líquido e dos 
recursos destinados a aumento de capital 24.171 1 35.510

Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado

2021 2020 2021
Despesas operacionais (Não auditado)
Resultado com equivalência patrimonial (27) - -
Outras despesas operacionais - - (27)

Demonstrações do Resultado Abragente
Controladora Consolidado

2021 2020 2021
(Não auditado)

Prejuízo do exercício (27) - (27)
Outros resultados abrangentes    
Total de resultados abrangentes do exercício (27) - (27)

Contro-
ladora

Consoli-
dado

2021 2020 2021
Aumento nos ativos operacionais
Contas a receber - - 88
Redução nos passivos operacionais
Contas a pagar - - (17)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais - - 71
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adiantamento para futuro aumento de capital realizados (2.555) - -
Aquisição de bens para o ativo imobilizado - - (406)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.555) - (406)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos destinados a aumento de capital 2.699 - 2.699
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 2.699 - 2.699
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa 144 - 2.364
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1 1 1
Adição de caixa por cisão - - 111
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 145 1 2.476
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 144 - 2.364
Informações complementares:
Adição de imobilizado sem efeito caixa: - - 75

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 das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Prejuízos acu-
mulados

Total patrimônio 
líquido

Recursos destinados a 
aumento de capital

Total patrimônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1 - 1 - 1
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 1 - 1 - 1
Recursos destinados a futuro aumento de capital - - - 2.699 2.699
Aumento de capital social através da cisão 21.498 - 21.498 - 21.498
Prejuízo do exercício - (27) (27) - (27)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 21.499 (27) 21.472 2.699 24.171

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Contro-

ladora
Consoli-

dado
2021 2020 2021

Fluxo de caixa das atividades operacionais (Não auditado)
Prejuízo do exercício (27) - (27)
Ajustes para reconciliar
o prejuízo com o fluxo de caixa
Amortização do arrendamento - - 27
Resultado de equivalência patrimonial 27 - -
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