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Brookfield Gestão e Energia S.A.
CNPJ/MF nº 25.318.508/0001-63
Balanço Patrimonial – 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Mútuos a receber
Total do ativo circulante
Total do ativo

2021

2020

1.724
18.890
2.926
–
23.540
23.540

1.462
6.770
308
–
8.540
8.540

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos
Total de resultados abrangentes do exercício

2021
2020
(25.489) (2.630)
–
–
(25.489) (2.630)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido – Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reservas PrejuíTotal
de lucros
zos
patriCapital Retenção acumu- mônio
social de lucros lados líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 5.001
94
–
5.095
Redução de capital ocorrida no
exercício
(5.000)
–
– (5.000)
Declaração de dividendos ocorridas
no período
–
(94)
–
(94)
Prejuízo do exercício
–
– (2.630) (2.630)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
1
– (2.630) (2.629)
Prejuízo do exercício
–
– (25.489) (25.489)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
1
– (28.119) (28.118)

Passivo
Circulante
Contas a pagar
Impostos e contribuições a recolher
Dividendos a pagar
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízo acumulado
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Total do passivo e do patrimônio líquido negativo

2021

2020

51.531
1
126
51.658

11.042
1
126
11.169

1
1
(28.119) (2.630)
(28.118) (2.629)
23.540
8.540

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Receita operacional líquida
Custo de geração de energia
Prejuízo
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Prejuízo operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Prejuízo do exercício

2021
2020
75.323
25.233
(100.944) (27.906)
(25.621) (2.673)
(30)
–
(30)

(76)
12
(64)

(25.651)

(2.737)

172
(10)
162
(25.489)

114
(7)
107
(2.630)

Demonstração do Fluxo de Caixa
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
Prejuízo do exercício
(25.489) (2.630)
Redução nos ativos operacionais
Contas a receber
(12.120) (6.770)
Impostos a recuperar
(2.618)
(240)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar
40.489 11.030
Impostos e contribuições a recolher
–
(58)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
262
1.332
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Liberação de recursos para partes relacionadas
–
(46)
Recebimento de principal – operação de mútuo
–
3.561
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento
–
3.515
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital social
– (5.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
– (5.000)
Aumento (Redução) líquido (a) do saldo de caixa e
equivalente de caixa
262
(153)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
1.462
1.615
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
1.724
1.462
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa
262
(153)
Informações complementares:
Valores pagos de IR:
–
1
Valores pagos de CS:
–
1
Hamilton Ferrreira da Silva – Controller CRC: 1SP-217225/O-5
Carlos Gustavo Nogari Andriolli – Diretor CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira – Diretor CPF: 071.000.747-70

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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