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Brookfield Energia Renovável S.A. e suas controladas
CNPJ/MF nº 02.808.298/0001-96

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
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 27.073 1.443 108.603 116.210
Contas a receber 175.844 286.936 327.639 450.931
Estoques - - 20.445 18.392
Dividendos a receber 161.510 147.342 10.168 4.954
Impostos a recuperar 17.350 15.791 50.879 48.746
Despesas antecipadas 205 135 4.049 2.406
Contratos de comercialização de 
energia - - 94.608 106.375

Outros 519 5.885 5.361 19.052
Total do ativo circulante 382.501 457.532 621.752 767.066
Não circulante
Depósitos restituíveis e valores 
vinculados - - 36.507 8.845

Contratos de comercialização de 
energia - - 7.774 23.422

Mútuos a receber 166.405 - 4.221 -
Adiantamento para futuro aumento 
de capital 1 25 - 25

Uso do Bem Público - UBP - Direitos 
de Outorga - - 16.761 17.937

Investimento 2.417.366 2.271.138 71.597 73.732
Imobilizado 64.989 61.672 2.791.791 2.545.966
Ativo financeiro - - 28.184 35.841
Intangível 6.912 14.353 102.696 111.916
Arrendamento 14.456 18.847 19.513 20.627
Outros 2.284 331 3.481 1.350
Total do ativo não circulante 2.672.413 2.366.366 3.082.525 2.839.661
Total do ativo 3.054.914 2.823.898 3.704.277 3.606.727
Passivo
Circulante
Contas a pagar 88.021 163.588 126.108 250.895
Empréstimos, financiamentos e 
debêntures 302.859 335.807 317.336 292.509

Impostos e contribuições a recolher 852 2.284 22.785 20.443
Uso do Bem Público - UBP - Direitos 
de outorga - - 2.440 2.440

Contratos de comercialização de 
energia - - 103.528 103.692

Salários e encargos sociais 35.359 31.104 35.359 31.104
Dividendos a pagar 36.580 6.657 45.567 13.698
Arrendamento 4.531 4.467 7.106 5.305
Contas a pagar – Risco hidrológico - - - 182.179
Outros - - 3.556 -
Total do passivo circulante 468.202 543.907 663.785 902.265
Não circulante
Empréstimos, financiamentos e 
debêntures 530.196 256.395 917.297 593.517

Uso do Bem Público - UBP - Direitos 
de Outorga - - 17.226 20.700

Contratos de comercialização de 
energia - - 7.737 25.489

Impostos diferidos - - - 209
Provisão para contingências 3.870 3.155 6.167 5.006
Arrendamento 11.666 15.722 15.043 16.837
Outras contas a pagar 273 375 273 379
Total do passivo não circulante 546.005 275.647 963.743 662.137
Patrimônio líquido
Capital social 930.198 930.198 930.198 930.198
Reservas de lucros 306.237 248.919 306.237 248.919
Ajustes de avaliação patrimonial 819.297 840.259 819.297 840.259
Perda em transações de capital (15.025) (15.032) (15.025) (15.032)

2.040.707 2.004.344 2.040.707 2.004.344
Participação de acionistas não con-
troladores - - 36.042 37.981

Total do patrimônio líquido 2.040.707 2.004.344 2.076.749 2.042.325
Total do passivo e do patrimônio 
líquido 3.054.914 2.823.898 3.704.277 3.606.727

Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita operacional líquida 924.807 713.760 1.484.431 1.439.781
Custo de geração de energia (964.237) (729.344) (984.328) (953.633)
(Prejuízo) Lucro bruto (39.430) (15.584) 500.103 486.148
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (76.383) (80.057) (120.180) (118.952)
Resultado com equivalência patri-
monial 440.908 414.652 18.196 9.656

Outras (despesas) receitas opera-
cionais (13.852) (20.161) 729 (24.410)

350.673 314.434 (101.255) (133.706)
Lucro operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 311.243 298.850 398.848 352.442
Resultado financeiro
Receitas financeiras 11.773 32.990 24.637 73.995
Despesas financeiras (36.968) (11.533) (97.607) (68.791)

(25.195) 21.457 (72.970) 5.204
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 286.048 320.307 325.878 357.646
Imposto de renda e contribuição 
social

Corrente - - (28.942) (25.437)
Diferido - - 209 (209)

- - (28.733) (25.646)
Lucro líquido do exercício 286.048 320.307 297.145 332.000
Lucro líquido do exercício atribuível a:
Controladora 286.048 320.307 286.048 320.307
Acionistas não controladores - - 11.097 11.693

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 286.048 320.307 297.145 332.000
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes 
líquidos - - - -

Total de resultados abrangentes do 
exercício 286.048 320.307 297.145 332.000

Lucro líquido do exercício atribuível a:
Controladora 320.307 257.696 320.307 257.696
Acionistas não controladores - - 11.693 13.688

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido Capital 

social

Reservas de lucros Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
acumu- 

lados

Ganho/(Perda) 
em transações 

de capital

Total 
patrimônio 

líquido

Participação 
de não con- 

troladores

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.030.198 56.409 223.017 871.462 - (15.066) 2.166.020 41.245 2.207.265
Venda de participação em investida - - - - - 34 34 - 34
Realização da avaliação patrimonial - - - (31.203) 31.203 - - - -
Redução de capital ocorrida no exercicio (100.000) - - - - - (100.000) - (100.000)
Declaração de dividendos intermediários 
ocorridas no exercício - - - - (159.000) - (159.000) - (159.000)
Declarações de dividendos ocorridas no 
exercício - - (223.017) - - - (223.017) - (223.017)

Dividendos complementares distribuídos 
para acionistas não controladores - - - - - - - (12.034) (12.034)

Lucro líquido do exercício - - - - 320.307 - 320.307 11.693 332.000
Constituição de reserva legal - 16.015 - - (16.015) - - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - - (2.923) (2.923)
Reserva de dividendos complementares - - 176.495 - (176.495) - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 930.198 72.424 176.495 840.259 - (15.032) 2.004.344 37.981 2.042.325
Venda de participação em investida - - - - - 7 7 - 7
Realização da avaliação patrimonial - - - (20.962) 20.962 - - - -
Declaração de dividendos intermediários 
ocorridas no exercício - - - - (73.197) - (73.197) - (73.197)
Declarações de dividendos ocorridas no 
exercício - - (176.495) - - - (176.495) - (176.495)

Dividendos complementares distribuídos 
para acionistas não controladores - - - - - - - (10.264) (10.264)

Lucro líquido do exercício - - - - 286.048 - 286.048 11.097 297.145
Constituição de reserva legal - 14.302 - - (14.302) - - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - - (2.772) (2.772)
Reserva de dividendos complementares - - 219.511 - (219.511) - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 930.198 86.726 219.511 819.297 - (15.025) 2.040.707 36.042 2.076.749

Demonstrações dos 
Fluxos de Caixa

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades ope-
racionais

Lucro líquido do exercício 286.048 320.307 297.145 332.000
Ajustes de itens sem desembolso de 
caixa para conciliação

do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação e amortização de ágio 
alocado em ativo imobilizado 15.810 15.052 104.735 100.467

Depreciação de arrendamento 5.292 4.884 6.967 5.725
Juros sobre arrendamento 1.474 1.709 1.737 1.869
Encargos financeiros, líquidos 30.036 7.043 47.793 24.106
Baixa de ativo imobilizado e intan-
gível 10.639 3.782 39.212 7.445

Baixa de ativo financeiro - - 860 522
Marcação a mercado dos instrumen-
tos financeiros - - 9.499 (18.185)

Resultado de equivalência patri-
monial (440.908) (414.652) (18.196) (9.656)

Provisão para contingências 715 810 1.161 1.270
Atualização monetária do UBP e ativo 
financeiro - - 107 97

Impairment do imobilizado - - - 2.408
Extensão de outorga - - (70.838) (84.658)
Juros sobre o capital proprio de BET 1.700 (1.700) - -
Impostos diferidos - - (209) 209
(Aumento) redução nos ativos ope-
racionais

Contas a receber 111.092 (172.510) 123.292 (94.779)
Estoques - - (2.053) (2.105)
Impostos a recuperar (1.559) (1.183) (2.133) (5.675)
Depósitos judiciais - 28 - 14
Despesas antecipadas (70) (108) (1.643) 4.338
Outros 3.413 (5.125) 11.562 (17.160)
Aumento (redução) nos passivos 
operacionais

Contas a pagar (75.567) 48.332 (126.258) 29.302
Salários e encargos sociais 4.255 (440) 4.255 (490)
Impostos e contribuições a recolher (1.432) 1.678 2.342 6.205
Pagamento de contingências - (543) - (1.796)
Contas a pagar risco hidrológico - - (178.623) 16.672
Uso do Bem Público (UBP) - direito 
de outorga - - (4.186) (3.361)

Outras contas a pagar (102) (971) (106) (967)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais (49.164) (193.607) 246.422 293.817

Fluxo de caixa das atividades de 
investimento

Depósitos restituíveis e valores 
vinculados - - (27.662) 766

Dividendos recebidos 354.271 333.753 10.600 12.369

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Liberação de recursos para partes 
relacionadas (247.986) (62.331) (3.971) (17.491)

Recebimento de principal - operação 
de mútuo 83.832 62.760 - 17.906

Recebimento de juros - operação 
de mútuo 494 12.115 - 12.115

Recebimento de indenização sobre 
ativo financeiro - - 7.400 7.583

Ganho em transações de capital 7 - 7 34
Aumento (redução) de capital em 
empresas investidas (82.705) (23.171) 2.217 -

Venda de participação em investidas 2.300 - 2.300 -
Capitalização do AFAC em investidas - (71) - (71)
Adiantamento para futuro aumento 
de capital realizados 24 50.045 25 45

Aquisição de bens para o ativo imo-
bilizado e intangível (17.379) (12.497) (282.154) (153.337)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de investimento 92.858 360.603 (291.238) (120.081)

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento

Ingresso de empréstimos, financia-
mentos e debêntures 557.242 663.832 587.551 364.846

Amortização de despesa de con-
tratação (2.162) 230 (2.010) 364

Pagamento de empréstimos, finan-
ciamentos e debêntures - principal (333.244) (346.420) (280.687) (57.543)

Pagamento de empréstimos, finan-
ciamentos e debêntures - juros (13.764) (10.596) (29.203) (27.823)

Pagamento de principal e juros de 
arrendamento (6.367) (6.002) (7.583) (6.846)

Dividendos pagos (219.769) (466.763) (230.859) (477.876)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de financiamento (18.064) (165.719) 37.209 (204.878)

Aumento (redução) líquido (a) do 
saldo de caixa e equivalente de 
caixa 25.630 1.277 (7.607) (31.142)

Caixa e equivalente de caixa no início 
do exercício 1.443 166 116.210 147.352

Caixa e equivalente de caixa no fim 
do exercício 27.073 1.443 108.603 116.210

Variação líquida do saldo de caixa e 
equivalente de caixa 25.630 1.277 (7.607) (31.142)

Informações complementares:
Valores pagos de IR: - - 14.046 13.948
Valores pagos de CS: - - 7.331 6.871
Adição de imobilizado sem efeito 
caixa de BER - 1.027 - -

Adição de imobilizado sem efeito 
caixa de São Luiz - - 26.384 14.211
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