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Cachoeira Escura Energética S.A.
CNPJ/MF nº 09.590.411/0001-59

Demonstrações do Resultado
2021 2020

Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (22.693) (22.696)
Resultado com equivalência patrimonial 65.709 54.747
Outras receitas (despesas) operacionais 10 -

43.026 32.051
Lucro operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 43.026 32.051
Resultado financeiro
Receitas financeiras 19 6
Despesas financeiras (2) (2)

2021 2020
17 4

Lucro antes do IRPJ e da CSLL 43.043 32.055
IRPJ e CSLL
Lucro líquido do exercício 43.043 32.055

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

Ativo 2021 2020
Circulante 21.143 25.285
Caixa e equivalentes de caixa 230 147
Contas a receber 120 119
Dividendos a receber 20.732 23.736
Impostos a recuperar 61 57
Mútuos a receber - 1.226
Não circulante 240.687 256.070
Investimento 240.687 256.070
Total do ativo 261.830 281.355

Passivo 2021 2020
Circulante 206 33.746
Contas a pagar 5 25.022
Impostos e contribuições a recolher 1 -
Dividendos a pagar 200 8.724
Patrimônio líquido 261.624 247.609
Capital social 225.804 225.804
Reservas de lucros 35.820 21.805
Total do passivo e do patrimônio líquido 261.830 281.355

Desmonstrações dos Fluxos de Caixa
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 43.043 32.055
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para concilia-
ção do lucro líquido com o fluxo de caixa
Encargos financeiros, líquidos - (6)
Resultado de equivalência patrimonial (65.709) (54.747)
Amortização da mais valia alocada 22.647 22.647
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Impostos a recuperar (4) 9
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (25.018) 21
Impostos e contribuições a recolher 1 (15)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (25.040) (36)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 60.492 55.699
Liberação de recursos para partes relacionadas (1) (1.220)
Recebimento de principal - operação de mútuo 1.220 -
Recebimento de juros - operação de mútuo 6 -
Redução de capital em empresas investidas 958 -
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 62.675 54.479
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital - (25.000)
Dividendos pagos (37.552) (29.811)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (37.552) (54.811)
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa 83 (368)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 147 515
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 230 147
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 83 (368)
Informações complementares:
Redução de capital - 25.000

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

Lucro líquido do exercício 43.043 32.055
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 43.043 32.055

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital social
Reservas de lucros

Lucros acumulados Total do patrimônio líquidoReserva legal Retenção de lucros
Saldos em 31/12/2019 275.804 3.175 18.832 - 297.811
Redução de capital ocorrida no exercício (50.000) - - - (50.000)
Declaração de dividendos intermediários 
ocorridas no exercício - - - (13.425) (13.425)
Declaração de dividendos ocorridas no exercício - - (18.832) - (18.832)
Lucro líquido do exercício - - - 32.055 32.055
Constituição de reserva legal - 1.603 - (1.603) -
Reserva de dividendos complementares - - 17.027 (17.027) -
Saldos em 31/12/2020 225.804 4.778 17.027 - 247.609
Declaração de dividendos intermediários 
ocorridas no exercício - - - (12.000) (12.000)
Declaração de dividendos ocorridas no exercício - - (17.028) - (17.028)
Lucro líquido do exercício - - - 43.043 43.043
Constituição de reserva legal - 2.152 - (2.152) -
Reserva de dividendos complementares - - 28.891 (28.891) -
Saldos em 31/12/2021 225.804 6.930 28.890 - 261.624
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