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Brookfield Energia Comercializadora Ltda.
CNPJ/MF nº 03.780.401/0001-08

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

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

Balanços Patrimoniais
Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 21.837 2.665
Contas a receber 189.142 111.583
Impostos a recuperar 24.926 22.828
Contratos de comercialização de energia 94.608 106.375
Mútuos a receber - 39.119
Outros - 9.867
Total do ativo circulante 330.513 292.437
Não circulante
Contratos de comercialização de energia 7.774 23.422
Imobilizado 6 7
Intangível 4.799 5.491
Total do ativo não circulante 12.579 28.920
Total do ativo 343.092 321.357

Passivo 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 140.265 111.878
Empréstimos e financiamentos 64.447 987
Impostos e contribuições a recolher 9.214 6.051
Contratos de comercialização de energia 103.528 103.692
Juros sobre capital próprio - 1.700
Total do passivo circulante 317.454 224.308
Contratos de comercialização de energia 7.737 25.489
Impostos diferidos - 209
Total do passivo não circulante 7.737 25.698
Patrimônio líquido
Capital social 50.000 106.892
Prejuízos acumulados (32.099) (35.541)
Total do patrimônio líquido 17.901 71.351
Total do passivo, do patrimônio líquido 343.092 321.357

Demonstrações do Resultado 2021 2020
Receita operacional líquida 120.295 210.120
Custo de geração de energia (138.493) (210.004)
Resultado instrumentos financeiros derivativos (9.498) 18.184
Lucro bruto (prejuízo) (27.696) 18.300
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (5.587) (5.073)
Outras despesas operacionais 107 (9)

(5.480) (5.082)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro e dos 
impostos (33.176) 13.218

Resultado financeiro
Receitas financeiras 2.102 10.709
Despesas financeiras (1.235) (936)

867 9.773
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (32.309) 22.991
Imposto de renda e contribuição social
Corrente - (644)
Diferido 209 (209)

209 (853)
Prejuízo do exercício (32.099) 22.138

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2021 2020

Prejuízo do exercício (32.099) 22.138
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício (32.099) 22.138

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Total 
patrimônio 

líquido
Recursos destinados 
a aumento de capital

Totaldo patrimônio líquido 
e dos recursos destinados 

a aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2019 106.892 (55.679) 51.213 50.000 101.213
Aumento de capital via capitalização de AFAC 50.000 - 50.000 (50.000) -
Redução de capital ocorrida no exercício (50.000) - (50.000) - (50.000)
Lucro do exercício - 22.138 22.138 - 22.138
Juros sobre o capital próprio - (2.000) (2.000) - (2.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 106.892 (35.541) 71.351 - 71.351
Redução de capital ocorrida no exercício para absorção de prejuízo (35.541) 35.541 - - -
Redução de capital ocorrida no exercício (21.351) - (21.351) - (21.351)
 Prejuízo do exercício - (32.099) (32.099) - (32.099)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 50.000 (32.099) 17.901 - 17.901

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (32.099) 22.138
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do (prejuízo) lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação ativo fixo 1 -
Amortização de ativo intangível 692 436
Encargos financeiros, líquidos 864 (5)
Marcação a mercado dos instrumentos financeiros 9.498 (18.184)
Impostos diferidos (209) 209
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (77.559) 84.130
Imobilizado 1 (5)
Impostos a recuperar (2.098) (3.997)
Outras contas a receber 9.867 (9.867)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar 28.387 11.180
Impostos e contribuições a recolher 3.163 1.873
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (59.492) 87.908

Liberação de recursos para partes relacionadas (26) (194.415)
Recebimento de principal - operação de mútuo 39.145 155.322
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimento 39.119 (39.093)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Juros sobre capital próprio pagos (1.700) -
Ingresso de empréstimos e financiamentos 126.400 24.400
Amortização de empréstimos e financiamentos (63.804) (23.435)
Redução de capital ocorrida no exercício (21.351) (50.000)
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de 
financiamento 39.545 (49.035)

Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equi-
valente de caixa 19.172 (220)

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 2.665 2.885
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 21.837 2.665
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 19.172 (220)
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 594 1.588
Valores pagos de CS: 217 436
Juros sobre o capital próprio - 2.000
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