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2 PRINCIPAIS INDICADORES

1 PERFIL

Senhores Acionistas,

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Enel Green Power Volta Grande
S.A. (ou “Volta Grande”) submete à apreciação dos senhores o Relatório da Administração do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019.

A Enel Green Power Volta Grande é uma geradora hidrelétrica situada entre os estados de São Paulo
e Minas Gerais, na região Sudeste do país. Desde 11 de novembro de 2017 é gerida pelo grupo Enel,
cujo direito de operação por 30 anos foi adquirido em leilão realizado no mesmo ano, por um valor total
de R$ 1.420 milhões.

Com uma capacidade total instalada de 380 MW, subdivididos em 4 unidades geradoras de 95MW
cada, possui 231 MWm de energia assegurada. Em 2019, Volta Grande teve uma geração líquida de
1.588 GWh (1.148 GWh em 2018). A usina conta, ainda, com 13,8 km de linhas áreas de transmissão,
sendo 6,8km de linhas de alta tensão e 7km de linhas de média tensão.

O grupo Enel, por meio da Enel Brasil S.A., detém 100% do seu capital.

Indicadores Operacionais

2019 2018 Variação Var. %
Capacidade instalada (MW) 380 380 - 0,0%
Energia assegurada (Garantia Fisica) (MWmedia) 231 231 - 0,2%
Geração de energia elétrica - Total (GWh/ano) 1.588 1.148 440 38,3%
Venda de energia elétrica - Total (GWh/ano) 2.370 1.376 994 72,2%
Investimento Total (R$ Mil) 10.146 2.179 7.967 365,7%

Indicadores Patrimoniais

2019 2018 Variação Var. %

Ativo total (R$ Mil) 1.454.298 1.707.489 (253.191) -14,8%

Patrimônio líquido (R$ Mil) 555.175 594.657 (39.482) -6,6%

Valor patrimonial por ação (R$) 0,98 1,05 (0,07) -6,6%
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3 DESEMPENHO OPERACIONAL

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO4

O índice de disponibilidade acumulado em 2019 foi de 89,3% (96,7% em 2018), devido a paradas de
manutenção (incluindo programadas).1A geração, em 2019, foi de 1.588 GWh, representando um
aumento de 38,3% em comparação a 2018 (1.148 GWh).

Do total de sua geração, 70% é comercializada através do regime de cotas com uma receita mensal
fixa. Os outros 30% da geração são comercializados no mercado livre.

A receita operacional bruta de 2019 foi superior em R$ 137,6 milhões em relação ao ano de 2018,
decorrente de (i) maior receita de suprimento de energia, incluindo geração de terceiros, (R$ 213,7
milhões), um aumento de R$ 167,5 milhões em relação a 2018; e (ii) incremento de R$ 13,0 milhões
na receita anual de geração, devido à atualização do IPCA no período analisado; parcialmente
compensados por (iii) aumento no recolhimento de PIS/COFINS em R$ 22 milhões, atrelado a maior
receita; e (iv) menor receita de comercialização o curto prazo, com redução de R$ 42,8 milhões.

Os custos do serviço e as despesas operacionais apresentaram um aumento de R$ 132 milhões em
relação a 2018, explicado principalmente pelo maior custo com energia elétrica comprada (incluindo
parte relacionada), equivalente a R$ 142,7 milhões, um aumento de R$ 134,3 milhões em comparação
a 2018, em função da compra de energia no MVE.
Estas variações resultaram em uma diminuição de R$ 15,8 milhões do EBITDA, que alcançou o
montante de R$ 229,2 milhões em 2019 (R$ 245 milhões em 2018).

Valores em R$ Mil

2019 2018 Variação Var. %

Receita Operacional Bruta 462.770 325.140 137.630 42,3%

Deduções da Receita Bruta (53.163) (31.698) (21.465) 67,7%

Receita Operacional Líquida 409.607 293.442 116.165 39,6%

Custo do Serviço e despesas operacionais (227.668) (95.674) (131.994) >100,0%

EBITDA (1) 229.193 245.002 (15.809) -6,5%

Margem EBITDA 55,95% 83,49% - -27,54 p.p

EBIT (2) 181.939 197.768 (15.829) -8,0%

Margem EBIT 44,42% 67,40% - -22,98 p.p

Resultado Financeiro (54.539) (54.871) 332 -0,6%

Imposto de Renda e Contribuição Social (23.524) (68.342) 44.818 -65,6%

Lucro Líquido 103.876 74.555 29.321 39,3%

Margem Líquida 25,36% 25,41% - -0,05 p.p

Lucro Líquido por ação (R$) 0,18 0,13 0,05 39,3%

(1) EBITDA: Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro + Depreciação e Amortização

(2) EBIT: Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro
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5 INVESTIMENTOS

7 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL*

ENDIVIDAMENTO6

O resultado financeiro apresentou uma despesa de R$ 54,5 milhões, em linha com o exercício anterior.
As principais variações referem-se à (i) ganho líquidos em instrumentos derivativos, no valor de R$ 6,9
milhões, devido ao aumento do dólar que ocorreu no ano de 2019, gerando resultados positivos até a
liquidação do instrumento em 08 de novembro de 2019; parcialmente compensado por (ii) maiores
encargos da dívida, R$ 6,7 milhões, em função da 1ª emissão de debênture realizada em 2019, com
respectiva quitação de ‘crédito-ponte’.

Em decorrência dos efeitos acima, o lucro líquido encerrou o exercício em R$ 103,9 milhões, um
aumento de R$ 29,3 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior (R$ 74,6 milhões).

Os investimentos em 2019 somaram R$ 10,1 milhões, alocados, principalmente, na aquisição de
mecanismos de comportas (R$ 2,2 milhões), equipamentos e implementação de sistemas.

A aquisição da concessão foi financiada com 60% de dívida com terceiros e 40% com capital próprio.
Inicialmente, foi considerado um crédito ponte por um período de dois anos (2018-2019).

Em novembro de 2019, a Companhia estruturou um financiamento de longo prazo para o ativo, por
meio da sua 1ª emissão de debêntures. Foram captados R$ 800 milhões, em 2 séries, com prazo de
10 anos e um custo de IPCA + 3,70% a.a.

Este financiamento está condicionado a manutenção do nível de alavancagem, medido pela relação
Dívida Líquida Financeira / EBITDA, inferior a 4.0x. Em 2019, o nível de alavancagem registrado foi de
3,23x.

A Enel Green Power Volta Grande adota uma relação próxima com a comunidade do entorno, dentro
da abordagem de Criação de Valor Compartilhado, buscando assim o desenvolvimento sustentável da
companhia e da sociedade. A sustentabilidade faz parte não só da natureza do nosso negócio, mas
também da nossa estratégia corporativa. Objetivos, metas e indicadores são estabelecidos e
monitorados de forma global, por meio dos planos industriais e de sustentabilidade, que também
completam as metas assumidas pela empresa para auxiliar no alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Enel tem metas diretas para seis ODS: Educação de Qualidade
(ODS 4), Energia Limpa e Acessível (ODS 7), Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8),
Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11) e Ação
Contra a Mudança Global do Clima (ODS 13), buscando assim a geração de valor compartilhado entre
a empresa e seus stakeholders.
* Valores não auditados pelos auditores independentes
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8 RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES

Sustentabilidade e Inovação

Guia EXAME de Sustentabilidade 2019 – Eleita em 2018 como a empresa mais sustentável do Brasil.
Em 2019, pelo 5º ano consecutivo, a Enel foi uma das melhores empresas de Energia em
Sustentabilidade pelo Guia EXAME de Sustentabilidade, e a mais sustentável do Brasil em Direitos
Humanos.

Prêmio ODS Pacto Global - A Enel Brasil foi reconhecida com o Prêmio ODS Pacto Global, na
categoria Prosperidade, pelo programa Enel Compartilha Empreendedorismo. O case foi um dos 13
vencedores dentre os 800 projetos inscritos. O Prêmio reconhece práticas empresariais e de ensino
que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Prêmio Cases de Sucesso Água e Saneamento (ODS6) – Reconhecido no evento The CEO Water
Mandate, voltado à gestão corporativa da água, juntamente com outros 12 projetos nacionais por meio
da publicação “Cases de Sucesso em ODS 6”, realizada pela Rede Brasil do Pacto Global. Vencedor
na categoria WASH (Água, Saneamento e Higiene) e Direitos Humanos, com o case Enel Green Power
– Enel Compartilha Infraestrutura Cisternas e Bioágua Familiar.

Empresa Pró-Ética 2018/2019 – A Enel conquistou, pela 3ª vez consecutiva, o reconhecimento
Empresa Pró-Ética do Governo Federal, uma iniciativa realizada pela Controladoria-Geral da União
(CGU), que avalia empresas em relação à prevenção de atos de corrupção e outros crimes no âmbito
das suas atividades de negócio.

Prêmio Nacional de Inovação – Principal reconhecimento no Brasil para promoção da Inovação no
setor empresarial. O prêmio se divide em cinco modalidades de acordo com o faturamento das
participantes e nas categorias: Gestão da Inovação, Inovação de Produto, Inovação em Processo,
Inovação Organizacional e Inovação em Marketing. Nesta edição, a Enel no Brasil venceu a categoria
‘Inovação em Marketing".

Prêmio Valor Inovação – A Enel Brasil ficou em 1º lugar na Categoria Energia Elétrica. A pesquisa
elegeu 150 empresas baseada em cinco pilares: Intenção (estratégia, visão, cultura e valores), Esforço
(recursos, processos, estruturas), Resultado, Citações (reconhecimento do mercado) e Patente
(registro de conhecimento).

Prêmio Whow! 2019 – Festival de inovação para negócios realizado no Brasil pela 100 Open Startups,
busca cocriar soluções para os verdadeiros desafios da sociedade, reunindo startups, executivos e
investidores. A Enel ficou na 2° posição no setor de Energia e Utilities e 29° no Ranking Geral, com
destaque para o engajamento e relacionamento com startups.

Empresa Amiga da Criança – A Enel Brasil recebeu pelo 4º ano consecutivo o selo concedido pela
Fundação Abrinq em reconhecimento ao engajamento no combate ao trabalho infantil em toda a cadeia
produtiva e às políticas internas, que incentivam o ingresso de jovens no mercado de trabalho de forma
protegida e respeitando a Lei da Aprendizagem.
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9 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

10 AGRADECIMENTOS

Pessoas

Prêmio WEPs Brasil 2019 – Companhia reconhecimento no nível Prata entre as Empresas de Grande
Porte. A premiação – Empresas Empoderando Mulheres - tem o propósito de incentivar e reconhecer
os esforços das empresas que promovem a cultura da equidade de gênero e o empoderamento da
mulher no País, sendo reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Prêmio Nacional de Qualidade de Vida – A Enel foi uma das vencedoras da premiação que promove
o reconhecimento de empresas que possuem práticas de excelência e obtêm êxito na melhoria da
saúde, bem-estar e qualidade de vida de seus colaboradores.

Prêmio Top Employer – Pesquisa independente, avaliando e reconhecendo a Enel Brasil em critérios
como condições de trabalho, promoção e desenvolvimento de talento em todos os níveis da empresa,
e melhoria contínua e desenvolvimento das práticas de RH.

A Administração expressa seus agradecimentos aos acionistas, conselheiros, parceiros, fornecedores
e clientes e, em especial, a todos os colaboradores, sejam próprios ou de empresas parceiras.
Reconhece ainda que os resultados alcançados em 2018 se tornaram efetivos pelo especial
comprometimento, dedicação e competência demonstrados.

A Administração.

Relações com Investidores
Isabel Regina Barroso de Alcântara

Contador Responsável
Willian Teles de Souza
CRC 1SP266003/O-0

Diretoria Executiva Descrição do Cargo
Fabio Destefani Campos Diretor de Operação e Manutenção e Diretor Presidente (Interino)

*Cargo vago Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle

2019 2018

Acionistas Ações % Ações %

Enel Brasil S.A. 565.756.528 100,00% 565.756.528 100,00%

Total 565.756.528 100,00% 565.756.528 100,00%
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Centro Empresarial PB 370
Praia de Botafogo, 370
6º  ao 10º  andar - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Tel: +55 21 3263-7000
ey.com.br

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
regulatórias

Aos Administradores e Acionistas da
Enel Green Power Volta Grande S.A.
Niterói - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis regulatórias da Enel Green Power Volta Grande S.A.
(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. As demonstrações contábeis
regulatórias foram elaboradas pela administração com base no Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico (“MCSE”), aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL por meio da
Resolução Normativa nº 605, de 11 de março de 2014.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis regulatórias acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com o MCSE.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis regulatórias”.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Ênfase - Base de elaboração das demonstrações contábeis regulatórias

Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa 3 às demonstrações
contábeis regulatórias, que descreve a base de elaboração dessas demonstrações contábeis. As
demonstrações contábeis regulatórias foram elaboradas para auxiliar a Companhia a cumprir
determinação da ANEEL. Consequentemente, essas demonstrações contábeis regulatórias podem
não ser adequadas para outro fim.
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Outros assuntos

A Enel Green Power Volta Grande S.A. elaborou um conjunto de demonstrações contábeis separado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, sobre o qual emitimos relatório de auditoria independente separado, com data de 20 de
fevereiro de 2020.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis regulatórias e o relatório
do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis regulatórias não abrange o Relatório da
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis regulatórias, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis regulatórias ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
regulatórias

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis regulatórias de acordo com o MCSE e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis regulatórias, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis regulatórias, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis regulatórias.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis regulatórias

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis regulatórias,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis regulatórias.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
regulatórias, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis regulatórias ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a
não mais se manter em continuidade operacional.
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 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis
regulatórias, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis regulatórias representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Marcelo Felipe L. de Sá
Contador CRC-1RJ094644/O-0
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Enel Green Power Volta Grande S.A.

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias.

Notas 31/12/2019 31/12/2018

Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5 24.237 80.707
Títulos e valores mobiliários 6 5.578 25.928
Contas a receber de clientes 7 56.173 55.421
Tributos a recuperar 8 32.348 958
Instrumentos financeiros derivativos 24 - 171.683
Outros créditos 4.996 1.814

123.332 336.511
Não circulante

Impostos diferidos ativos 673 2.901
Imobilizado 9 10.390 1.532
Intangível 10 1.320.577 1.366.545

Total do ativo não circulante 1.331.640 1.370.978

Total do ativo 1.454.972 1.707.489

31/12/2019 31/12/2018
Passivo
Circulante

Fornecedores 11 28.869 12.358
Salários, provisões e encargos sociais 625 -
Impostos, taxas e contribuições a recolher 12 6.788 8.125
Instrumentos financeiros derivativos - 23.058
Taxas regulamentares 13 4.528 3.182
Dividendos a pagar 18 28.885 30.232
Empréstimos e financiamentos 14 - 1.035.741
Debêntures 15 83.324 -
Outros passivos circulantes - 136

Total do passivo circulante 153.019 1.112.832

Passivo
Não circulante

Debêntures 15 710.384 -
Provisão para contingências 17 103 -

Total do passivo não circulante 710.487 -

Patrimônio líquido 18
Capital social 565.756 565.756
Reserva de lucros 100.010 97.968
Prezuízos acumulados (74.300) (56.554)
Outros resultados abrangentes - (12.513)

Total do patrimônio líquido 591.466 594.657
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.454.972 1.707.489
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Enel Green Power Volta Grande S.A.

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias.

Nota 31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional bruta
Fornecimento de energia elétrica 462.770 325.140
Tributos e encargos
  PIS-PASEP (8.504) (4.567)
  Cofins (39.168) (21.035)
Encargos - Parcela "A"
Pesquisa e desenvolvimento - P&D (2.815) (3.133)
 de recursos hídricos - CFURH               (1.753)               (2.332)
  Taxa de fiscalização - TFSEE (923) (631)

Receita operacional líquida 19 409.607 293.442

Resultado antes dos custos gerenciáveis 409.607 293.442

Custos e despesas
Energia elétrica comprada (142.713) (8.455)
Encargos de uso da rede elétrica (37.469) (34.298)
Impostos, taxas e contribuições 16.667 3.956
Serviços de terceiros (7.180) (6.218)
Amortização (47.254) (47.234)
Pessoal (5.120) (1.005)
Material (878) (464)
Seguros (2.340) (1.494)
Outras despesas operacionais (1.380) (462)

(227.668) (95.674)

Resultado da atividade 181.939 197.768

Resultado financeiro
  Receitas financeiras 21 43.288 67.929
  Despesas financeiras 21 (97.827) (122.800)

Lucro antes dos imposto de renda e contribuição social 127.400 142.897

Imposto de renda corrente e diferido 22 (17.290) (50.246)
Contribuição social corrente e diferido 22 (6.234) (18.096)

Lucro líquido do exercício 103.876 74.555
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Enel Green Power Volta Grande S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias.

31/12/2019 31/ 12/ 2018

Lucro líquido do exercício 103.876 74.555

Ganho (perda) em inst rument os f inanceiros derivat ivos 18.958 (24.095)

Impostos difer idos sobre ganho (perda) em inst rumentos f inancei ros derivat ivos (6 .445) 8.191

Outros resultados abrangent es do exercício,  líquidos de impostos 116.389 58.651
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Enel Green Power Volta Grande S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias.

Capital Social Reserva Legal
Reserva de
reforço de

capital de giro

Prejuízos
acumulados

Outros
resultados

abrangentes
Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017            565.756                  908               9.129                 -                3.391        579.184

Aumento de capital                      -                      -                      -                   -                     -                -

Lucro líquido do exercício                    -                      -                      -             74.555                   -          74.555

Destinação do lucro líquido

    Reserva legal                    -                 6.365                    -             (6.365)                   -                -

    Dividendos mínimos obrigatórios                    -                      -          (30.232)                   -           (30.232)

    Dividendos adicionais propostos                    -                      -               90.695          (90.695)                   -                -

    Reserva de capital de giro                    -                      -                 3.817           (3.817)                   -                -

Deliberação de dividendos adicionais                    -                      -              (12.946)                 -                     -           (12.946)

Ganho em instrumentos financeiros derivativos                    -                      -                      -                   -             (24.095)         (24.095)

Impostos diferidos sobre ganho em instrumentos financeiros derivativos                    -                      -                      -                   -                8.191           8.191

                   -                      -                      -                   -                     -                -

Saldos em 31 de dezembro de 2018            565.756               7.273             90.695          (56.554)           (12.513)        594.657

Lucro líquido do exercício                    -                      -                      -           103.876                   -        103.876

Proposta de distribuição de dividendo adicional                    -                      -              (90.695)                 -                     -           (90.695)

Destinação do lucro líquido

    Reserva legal                    -                 6.081                    -             (6.081)                   -                -

    Dividendos mínimos obrigatórios                    -                      -                      -            (28.885)                   -           (28.885)

    Dividendos adicionais propostos                    -                      -               86.656          (86.656)                   -                -

Ganho em instrumentos financeiros derivativos                    -                      -                      -                   -              18.958          18.958

Impostos diferidos sobre ganho em instrumentos financeiros derivativos                    -                      -                      -                   -               (6.445)          (6.445)

Saldos em 31 de dezembro de 2019            565.756             13.354             86.656          (74.300)                   -        591.466

Reservas de lucros
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Enel Green Power Volta Grande S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias.

31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 103.876 74.555

Ajustes para reconciliar o lucro líquido com caixa gerado pelas atividades operacionais:
Encargos financeiros e variação cambial 37.886 31.092
Provisão para contingência 174 -
Depreciação e amortização 47.254 47.234
Programa de desenvolvimento e pesquisa 1.126 1.253
 Instrumentos financeiros derivativos 21.377 28.319
Tributos e contribuição social correntes 17.290 64.797
Tributos e contribuição social diferidos 6.234 3.545

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (752) (19.972)
Tributos a recuperar (15.346) (240)
Outros créditos (3.182) (601)

(Aumento) redução nos passivos operacionais:
Fornecedores 16.503 7.751
Salários, provisões e encargos sociais 625 -
Impostos, taxas e contribuições a recolher 526 776
Taxas regulamentares 220 1.655
Outros passivos (128) 136

Pagamento de processos judiciais (77) -
Pagamento de juros de empréstimos (33.397) (30.196)
Pagamento de encargos de instrumentos financeiros derivativos (24.746) -
Imposto de renda e contribuição social pagos (45.648) (61.527)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 129.815 148.577

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações no ativo imobilizados e intangível (10.132) (2.178)
Títulos e valores mobiliários 20.350 (25.928)

Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimento 10.218 (28.106)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamento mercantil (84) -
Pagamento de dividendos (120.927) (17.261)
Custo de transação com captação de debêntures (15.549) -
Captação de debêntures 800.000 -
Instrumentos Financeiros derivativos 197.661 (29.903)
Pagamento de empréstimos - principal (1.092.661) -
Captação de empréstimos e financiamentos 35.000 -

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (196.560) (47.164)

Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (56.527) 73.307

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 80.707 7.396
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 24.237 80.707
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Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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1. Informações gerais

A Enel Green Power Volta Grande S.A. (“Companhia” ou “EGP Volta Grande”), sociedade por ações de
capital fechado, com sede na Praça Leoni Ramos, 1, Niterói, Rio de Janeiro, controlada pela Enel Brasil
S.A, tem por objeto social a geração de energia elétrica de origem hídrica.

Em 27 de setembro de 2017, a Enel Brasil conquistou um contrato de 30 anos de concessão para da usina
de Volta Grande, já em operação, localizada no sudeste do país, com uma capacidade total instalada de
380 MW, de acordo com o “Leilão de Concessões não prorrogadas” organizado pelo Governo Federal por
meio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A Companhia firmou o contrato de concessão em 10 de novembro de 2017 e com início da prestação de
serviço em 01 de dezembro de 2017, sendo em regime de alocação de cotas de sua garantia física de
energia e de potência, nos termos da Lei nº 12.783/2013 alterada pela Lei n° 13.203/2015, mediante
pagamento da Bonificação pela Outorga - BO, fixados pela Resolução n° 12 do Conselho Nacional de
Política Energética - CNPE, de 12 de maio de 2017 e no Edital do Leilão Aneel n° 01/2017.

A usina hidrelétrica Volta Grande está localizada no Rio Grande, nos estados de Minas Gerais e São
Paulo. A planta entrou em operação em 1974 e tem uma produção anual de 2,02 TWh.

A Administração da Companhia autorizou a conclusão da preparação destas demonstrações contábeis
regulatórias 29 de maio 2020.

2. Setor elétrico no Brasil

O setor de energia elétrica no Brasil é regulado pelo Governo Federal, atuando por meio do Ministério de
Minas e Energia (“MME”), o qual possui autoridade exclusiva sobre o setor elétrico. A política regulatória
para o setor é implementada pela ANEEL.

No negócio de geração, a Outorgada além de vender energia por meio dos leilões para as distribuidoras
por meio do mercado cativo, também vende energia à Consumidores Livres no mercado livre – ACL. No
mercado livre - ACL, a energia é negociada por meio das concessionárias de geração, PCH – Pequenas
Centrais Hidrelétricas, autogeradores, comercializadores e importadores de energia.
Consumidores livres são aqueles cuja demanda excede a 3 MW em tensão igual ou superior a 69kV ou em
qualquer nível de tensão, desde que o fornecimento começou após julho de 1995. Uma vez que um
consumidor tenha optado pelo mercado livre, só poderá voltar ao sistema regulado se comunicar ao
distribuidor de sua região com cinco anos de antecedência. Este período de aviso prévio procura assegurar
que, se necessário, a distribuidora poderá comprar energia adicional para suprir a reentrada de
Consumidores Livres no mercado regulado. As geradoras estatais podem vender energia a consumidores
livres, mas as geradoras privadas, são obrigadas a fazê-lo através de um processo de leilão. O ONS tem a
responsabilidade de gerenciar o despacho de energia elétrica das usinas em condições otimizadas,
envolvendo o uso dos reservatórios das hidrelétricas e o combustível das termelétricas do sistema
interligado nacional.
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3. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis regulatórias

As Demonstrações Contábeis Regulatórios foram preparadas de acordo com as normas, procedimentos e
diretrizes emitidos pelo Órgão Regulador e conforme as políticas contábeis estabelecidas na declaração de
práticas contábeis. Essas demonstrações foram preparadas em consonância com as orientações emitidas
pelo Órgão Regulador. As demonstrações contábeis para fins regulatórios são separadas das
demonstrações contábeis estatutárias societárias da Companhia. Há diferenças entre as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo
International Accounting Standards Board (“IASB”), e a base de preparação das informações previstas nas
demonstrações para fins regulatórios, uma vez que as Instruções Contábeis para fins Regulatórios
especificam um tratamento ou divulgação alternativos em certos aspectos.

Quando as Instruções Contábeis Regulatórias não tratam de uma questão contábil de forma específica,
faz-se necessário seguir as práticas contábeis adotadas no Brasil. As informações financeiras regulatórias
podem não representar necessariamente uma visão verdadeira e adequada do desempenho financeiro ou
posição financeira e patrimonial das informações preparadas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

As demonstrações contábeis regulatórias foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando o
contrário estiver disposto em nota explicativa.

A preparação de demonstrações contábeis regulatórias requer o uso de certas estimativas contábeis e
também o exercício de julgamento por parte da Administração. Áreas consideradas significativas e que
requerem maior nível de julgamento e estão sujeitas a estimativas incluem: imposto de renda e
contribuição social diferidos, perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros, instrumento
financeiro derivativo - hedge e provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.

Para melhor entendimento do leitor, as principais diferenças de práticas contábeis das demonstrações
contábeis regulatórias para as demonstrações contábeis societárias estão adequadamente divulgadas e
apresentadas na Nota 22.

3.1 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis regulatórias são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da
Volta Grande.
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4. Principais práticas contábeis regulatórias

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL promoveu a revisão das normas e procedimentos
contidos no Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, instituindo um documento
denominado de Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, contendo o plano de contas, instruções
contábeis e roteiro para divulgação de informações econômicas, financeiras e socioambientais resultando
em importantes alterações nas práticas contábeis e de divulgação, até então aplicáveis, às empresas do
setor. As normas contidas no referido Manual são de aplicação compulsória a partir de 1º de janeiro de
2015.

As práticas contábeis utilizadas são as mesmas adotadas nas demonstrações contábeis societárias
emitidas em 20 de fevereiro de 2019, exceto quanto ao que se estabelece abaixo:

4.1 Imobilizado

4.1.1 Imobilizado em serviço

Registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescidos do valor de reavaliação, líquido
de depreciação acumulada e perdas acumuladas por perda por redução ao valor recuperável,
se houver.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, calculada pelo
método linear, baseada na vida útil definida pelo órgão regulador. As vidas úteis estimadas
seguem as taxas especificadas na Resolução ANEEL no 674, de 11 de agosto de 2015
(vigente a partir de 01 de janeiro de 2016).

Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia reconhece
essas partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica. Da mesma forma,
quando uma manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do
imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos demais custos de
reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.

Um item do ativo imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da
baixa do ativo é incluído na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for
baixado. O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é
determinado pela diferença entre o valor da venda e o saldo contábil do ativo e é reconhecido
no resultado do exercício. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação
são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for
o caso.

4.1.2 Imobilizado em curso

Os gastos de administração central capitalizáveis são apropriados, mensalmente, às
imobilizações em bases proporcionais. A alocação dos dispêndios diretos com pessoal mais
os serviços de terceiros, bem como parte dos custos da administração central. Estes custos
são recuperados por meio do mecanismo de revisão de tarifas e preços, gerando benefícios
econômicos futuros para a Companhia.
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4. Principais práticas contábeis regulatórias--Continuação

4.2 Intangível

Registrado ao custo de aquisição ou realização deduzido da amortização acumulada. A amortização,
quando for o caso, é calculada pelo método linear, baseada na vida útil estimada dos itens.

Na referida rubrica encontra-se registrado o valor pago pela Bonificação de Outorga - BO, fixados pela
Resolução n° 12 do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, de 12 de maio de 2017 e no
Edital do Leilão Aneel n° 01/2017, o qual será amortizado até o final do prazo da outorga.

4.3 Reconhecimento da receita

A receita é reconhecida na extensão em que os benefícios econômicos são gerados para a
Companhia e composta pela parcela associada ao Custo de Gestão dos Ativos de Geração (“GAG”),
que inclui os investimentos em melhorias durante o prazo da concessão, pela parcela de Retorno da
Bonificação pela Outorga (“RBO”) e outros encargos setoriais vigentes.

Suprimento de Energia Elétrica

Destina-se à contabilização da receita proveniente do suprimento de energia elétrica ao revendedor,
no Ambiente de Contratação Regulada – ACR e comercializado no Ambiente de Contratação Livre –
ACL, bem como dos ajustes e adicionais específicos.

Receita financeira

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa de juros
efetiva. Os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita financeira

4.4 Instrumentos financeiros

A Companhia classifica os instrumentos financeiros de acordo com a finalidade para qual foram
adquiridos, e determina a classificação no reconhecimento inicial.

a) Ativos financeiros

Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado,
empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros
disponíveis para venda, ou derivativos classificados como instrumentos de hedge eficazes,
conforme a situação. A Companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros no
momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do
instrumento.

Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de
investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que
sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro.
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4. Principais práticas contábeis regulatórias--Continuação

Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros

Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um
grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando:

 Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem;

 A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a
um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (i) a Companhia transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (ii) a Companhia não transferiu
nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o
controle sobre o ativo.

Redução do valor recuperável de ativos financeiros

A Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o
ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não é recuperável.

Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, é considerado como não recuperável se, e
somente se, houver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou
mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de
perda” incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo
financeiro, ou do grupo de ativos financeiros, que possa ser razoavelmente estimado.

b) Passivos financeiros

Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros a valor justo por meio do
resultado, empréstimos e financiamentos, ou como derivativos classificados como instrumentos
de hedge, conforme o caso. A Companhia determina a classificação dos seus passivos
financeiros no momento do seu reconhecimento inicial.

Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e
financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.

Desreconhecimento (baixa) dos passivos financeiros

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando
um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento
de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na
demonstração do resultado.
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4. Principais práticas contábeis regulatórias--Continuação

c) Hedge de fluxo de caixa

A parte efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge
de fluxo de caixa é reconhecida diretamente no patrimônio líquido em outros resultados
abrangentes O ganho ou perda relacionado com a parcela não efetiva é imediatamente
reconhecido resultado, em outras receitas (despesas).

Quando a estratégia documentada da gestão de risco da Companhia para uma relação de hedge
em particular excluir da avaliação da eficácia de hedge um componente específico do ganho ou
perda, ou os respectivos fluxos de caixa do instrumento de hedge, esse componente do ganho ou
perda excluído é reconhecido no resultado financeiro.

Os valores contabilizados em outros resultados abrangentes são transferidos imediatamente para
a demonstração do resultado quando a transação objeto de hedge afetar o resultado; por
exemplo, quando a receita ou despesa financeira objeto de hedge for reconhecida ou quando
uma venda prevista ocorrer.

Quando o item objeto de hedge for o custo de um ativo ou passivo não financeiro, os valores
contabilizados no patrimônio líquido são transferidos ao valor contábil inicial do ativo ou passivo
não financeiro.

Se o instrumento de hedge expirar ou for vendido, encerrado ou exercido sem substituição ou
rolagem (como parte da estratégia de hedging), ou se a sua classificação como hedge for
revogada, ou quando a cobertura deixar de cumprir os critérios de contabilização de hedge, os
ganhos ou perdas anteriormente reconhecidos no resultado abrangente permanecem
separadamente no patrimônio líquido até que a transação prevista ocorra ou o compromisso firme
seja cumprido.

d) Compensação de instrumentos financeiros

Ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no
balanço patrimonial se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores
reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os
passivos simultaneamente.
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5. Caixa e equivalentes de caixa

6. Títulos e Valores mobiliários

Descrição 31/12/2019 31/ 12/2018

Caixa e contas correntes bancár ias 1.001 99

Tot al de caixa e contas correntes bancárias 1. 001 99

Aplicações f inanceiras

Aplicações diretas

    CDB - Cert i f i cado de Depósi to Bancário 19.307 60.105

Tot al das aplicações diretas 19. 307 60. 105

Fundo  exclusivos

     Operações compromissadas 3.929 20.503

Total de fundos exclusivos 3. 929 20. 503

Tot al das aplicações f inanceiras 23. 236 80.608

Tot al de caixa e equivalnte de caixa 24. 237 80. 707

31/12/2019 31/ 12/2018

Fundos de invest imentos exclusivos

   Títulos públicos 3.300 25.928

   LF -  Let ra Financeira 2.278 -

Total de t ítulos e valores mobi li ários 5.578 25.928
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7. Contas a receber de clientes

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de R$ 56.173 refere-se às contas a receber decorrentes dos
contratos de venda de energia elétrica comercializada em regime de alocação de cotas de garantia física e
de potência junto a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

O prazo médio de recebiment o dos valores relat ivos às faturas de venda de energia é de
aproximadament e 30 dias, cont ados a part i r do primeiro dia do mês subsequente à venda.

As t ransações de energia no mercado de curto prazo (MRE e SPOT) são l iquidadas de acordo com as regras
de mercado e com as Resoluções da ANEEL.  A energia de curto prazo normalment e é liquidada em até 60
dias após o mês de sua ocorrência.

Em 31 de dezembro de 2019,  a Companhia possui saldos pendent es de recebimentos,  principalment e
devido à inadimplência do setor causada por liminares que impedem a l iquidação f inanceira de valores
impact ados pelo risco hidrológico. Com base em uma aval iação das garant ias e hist órico de recebiment os,
a Companhia realizou uma análise destas contas a receber e concluiu que há evidências razoáveis de que
os crédit os serão recebidos e, dessa forma,  nenhuma provisão para liquidação duvidosa f oi regist rada
pela Companhia.

At ualmente encont ra-se no Senado para aprovação f inal,  o Proj et o de Lei 3.975/ 19, j á aprovado na
Câmara dos Deput ados,  que permit irá a ext ensão das concessões hidrelét ricas,  em t roca do abandono de
ações j udiciais iniciadas pelas gerações hidrelét ricas (e pagament o de recursos f inanceiros ret idos).  A
expect at iva é que o proj et o de lei sej a aprovado em 2020.

8. Tributos a recuperar

O saldo de imposto de renda e cont ribuição social foi  elevado em 31 de dezembro de 2019,  devido ao
impost o de renda ret ido na f ont e sobre pelo ganho de liquidação do swap, no mont ante de R$ 28.857 em
decorrência da amort ização de emprést imos e f inanciamentos (not a 13) real izada no mês de novembro
de 2019.

A vencer

Vencidos até 90

dias

Vencidos há

mais de 90  dias 31/ 12/ 2019 31 /12/ 2018

Regime de Cot as 14.277 - - 14.277 14.364

Mercado Curt o Prazo 5.642 1.207 29.762 36.611 26.797

Part es relacionadas (vide not a 13) 5.285 - - 5.285 14.260

Subt ot al 25.204 1.207 29.762 56.173 55.421

Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - - - -

Total ci rculant e 25.204 1.207 29.762 56.173 55.421

Total

31/12/2019 31/12/2018

Imposto de renda e cont r ibuição social 31.918 600

PIS e COFINS 430 358

Total 32.348 958
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9. Imobilizado

Os bens e as instalações da Companhia seguem demonstrados abaixo, com suas respectivas
depreciações, a saber:

A movimentação do imobilizado é como segue:

Ativo Imobilizado em Serviço
Valor Bruto em

31/12/2018
Adições (A) Transferências (B)

Valor Bruto em
31/12/2019

Adições Líquidas =
(A)+(B)

Depreciação
Acum.

 Valor Líquido
em 31/12/2019

Valor Líquido em
31/12/2018

Administração 18 - 142 160 142 (13) 147 14
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias - - - - - - - -
Máquinas e Equipamentos 18 - 142 160 142 (13) 147 14
Veículos - - - - - - - -
Móveis e Utensílios - - - - - - - -

Subtotal 18 - 142 160 142 (13) 147 14

Ativo Imobilizado em Curso
 Valor Bruto em

31/12/2018
 Adições (A)  Transferências (B)

 Valor Bruto em
31/12/2019

 Adições Líquidas =
(A)+(B)

 Depreciação
Acum.

 Valor Líquido
em 31/12/2019

 Valor Líquido
em 31/12/2018

Geração 1.377 8.866 - 10.243 8.866 10.243 1.376
Máquinas e Equipamentos 1.300 5.739 7.039 5.739 7.039 1.300
Outros 77 3.127 3.204 3.127 3.204 76

Administração 142 - (142) - (142) - - 142
Máquinas e Equipamentos 142 - (142) - (142) - - 142
Outros - - - - - - - -

Subtotal 1.519 8.866 (142) 10.243 8.724 - 10.243 1.518

Total do Ativo Imobilizado 1.537 8.866 - 10.403 8.866 (13) 10.390 1.532

31/12/2018

Ativo Imobilizado

Taxas anuais
médias de

depreciação
(%)

Valor Bruto
Depreciação
Acumulada

Valor líquido Valor líquido

Em serviço

Administração                   160                  (13)                 147                     14
Custo Histórico 16,67%                   160                  (13)                 147                     14

                  160                  (13)                 147                     14
Em Curso
Geração               10.243                    -              10.243                1.376
Administração                      -                      -                     -                   142

              10.243                    -              10.243                1.518
              10.403                  (13)            10.390                1.532

31/12/2019
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A composição das adições do exercício, por tipo de gastos capitalizado, é como segue:

10. Intangível

O intangível, por natureza, está constituído da seguinte forma:

Adições do Ativo Imobilizado em Curso
Material /

Equipamentos
Serviços de

Terceiros
Total

Reservatórios, Barragens e Adutoras                 2.180               53          2.233
Edificações, obras civis e benfeitorias                      81             181            262
Máquinas e equipamentos                 3.424           2.315          5.739
Veículos                    632            632
Total das Adições                 6.317           2.549          8.866

Intangível
Valor Bruto em

31/12/ 201 8
Adições (A)

Tr ansferências

(B)

Valor Bruto em

31 /12 /2019

Adições

Líquidas = (A)

Amortização

Acumulada

Valor Líquido

em 31/ 12 /2019

Valor Líquido

em 31 /12/2019

Ativo Intangível em Serviço

Geração 1 .419. 784 - 32 1.4 19 .81 6 - (10 1.1 78 ) 1.3 18 .63 8 1.365.853

Sof twares - - 32 32 - (13) 19 -

Out ros 1.419. 784 - - 1.4 19 .78 4 - (101. 165) 1.3 18 .61 9 1.365.853

Total do at ivo intangível em seviço 1 .419. 784 - 32 1.4 19 .81 6 - (10 1.1 78 ) 1.3 18 .63 8 1.365.853

Ativo Intangível em Curso

Geração 32 - (32 ) - - - - 32

Sof twares 32 - (32 ) - - - - 32

Administ ração 660 1 .279 - 1 .939 1. 279 - 1 .939 660

Sof twares 660 1.279 1.939 1. 279 - 1.939 660

Total do at ivo intangível em curso 692 1 .279 (32 ) 1 .939 1. 279 - 1 .939 692

Total do Ativo Intangível 1 .420. 476 1 .279 - 1.4 21 .75 5 1. 278 (10 1.1 78 ) 1.320.577 1.366.545

31/ 12/ 2018

Ativo Intangível Valor Bruto
Amortização

Acumulada
Valor líquido

Valor

líquido

Em serviço

Geração   1 . 419. 816      (101.178)   1 . 318. 638  1.365.853

Custo Hist órico     1. 419. 816       (101.178)     1.318. 638    1.365. 853

Tot al do at ivo intangível em seviço   1 . 419. 816      (101.178)   1 . 318. 638  1.365.853

Em curso

Geração           1. 939                 -             1. 939             692

Tot al do at ivo intangível em curso          1 . 939                 -            1 . 939             692

Tot al do at i vo intangível   1 . 421. 755      (101.178)   1 . 320. 577  1.366.545

31/ 12/2019
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11. Fornecedores

12. Impostos, taxas e contribuições a recolher

31/ 12/ 2019 31/12 /2018

Imposto de renda - IRPJ e cont ribuição social - CSLL (a) 4.065 5.928

Contribuição para o Financiament o da Seguridade Social - COFINS 2.184 1.723

Imposto sobre mercadoria - ICMS 6 -

Imposto sobre serviços - ISS - 65

Programa de Int egração Social - PIS 473 372

INSS s/  tercei ros 29 20

Out ros impost os ret idos - tercei ros 31 17

Tot al 6.788 8.125

a) O saldo em 31 de dezembro de 2019 é composto por provisões para imposto de renda (R$32.188) e
cont ribuição social (R$11.597) a pagar,  l íquidas das ant ecipações efetuadas no mont ant e t otal de R$
39.720 (sendo R$29.200 de imposto de renda e R$10.520 de cont ribuição social).

13. Taxas regulamentares

31/12/2019 31/12 /2018

Encargos de uso da rede elét rica 6.768 6. 183

Mat er iais e Serviços 8.446 4. 826

Partes relacionadas (vide nota 15) 13.655 1. 349

Total 28.869 12.358

31/ 12/ 2019 31/12/2018

P&D e Ef iciência Energét ica 2. 660 1.412

Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétr ica (“ TFSEE” ) 64 90

Compensação Financei ra pela Ut i lização de Recursos Hídricos (“ CFURH” ) 1. 804 1.680

Tot al 4. 528 3.182
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14. Empréstimos e financiamentos

Em 08 de novembro de 2017,  a Enel Green Power Volta Grande f irmou um cont rat o de emprést imo com o
Banco BNP Paribas no mont ant e de R$ 860.000,  o qual foi t ot alment e amort izado em novembro de 2019
com j uros de 3,19% a.a.

Em 07 de novembro de 2019,  a Companhia f irmou um cont rat o de emprést imo com o CCB Alf a no
mont ant e de R$ 35.000, na modalidade de capit al de gi ro dest inados ao apoio f inanceiro e ut il izados para
cobrir cust os operacionais,  o qual foi t ot alment e liquidado em dezembro de 2019.

15. Debêntures

Em 15 de out ubro de 2019,  se realizou a 1ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações em
2 (duas) séries com recursos captados em R$ 800.000 tendo como dat a de l iquidação 15 de out ubro de
2029.  Os recursos capt ados t em como obj et ivo ser ut i lizado para reembolso de gast os, despesas e dívidas
relacionadas ao pagament o de bonif icação pela out orga de concessão da usina hidrelét rica Volt a Grande,
cadast rada com o Código Único de Empreendimento de Geração – CEG – UHE.PH.SP.003045-7.01,  de
t it ularidade da Emissora,  nos t ermos do dispost o no art . 2º,  §3º, do Decreto 8.874 (“ Proj et o” ).

Circulante Circulante Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 - 1 .035 .741 1. 035 .741

  Captações 35.000 - 35.000

  Variação cambial - 26.709 26.709

  Encargos provisionados 149 28.459 28.608

  Amort izações (35.000) (1.057.661) (1. 092.661)

  Encargos pagos (149) (33.248) (33.397)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 - - -

Moeda nacional Moeda estrangeira

31/12/2019 31/12/2018 Emissão Inicial Final Remuneração
Tipo de

amortização
Quantidade

de títulos

 1ª série - 1ª emissão 525.005 - 15/10/2019 05/11/2019 15/10/2029 100% IPCA + 3,70% Anual 519.000
 2ª série - 1ª emissão 284.252 - 15/10/2019 05/11/2019 15/10/2029 100% IPCA + 3,70% Anual 281.000
(-) Custo de transação (15.549) -
Total de debêntures 793.708 -

Circulante 83.324 -
Não circulante 710.384 -

793.708 -

Vencimento

Encargos- -

  Circulante   Circulante

 Não

Circulante  Total

 1ª série - 1ª emissão            2. 868        52. 214         469. 923        525. 005

 2ª série - 1ª emissão            1. 553        28. 270         254. 429        284. 252

 (-) Custo de t ransação                  -          (1. 581)          (13. 968)        (15. 549 )

Total de debêntures 4. 421 78. 903 710. 384 793. 708

      Principal         

31/12/2019
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Movimentação das debêntures

16. Partes relacionadas

Circulante Não ci rculant e Total

Em 31 de dezembro de 2018 - - -

Capt ações 80.000 720.000 800. 000

Transferências 219 (219) -

Juros provisionados 4.421 - 4.421

Atualização monetária - 4.835 4.835

Const it uição - custo de t ransação (1.580) (14.232) (15.812)

Apropr iação - custo de t ransação 264 - 264

Em 31 de dezembro de 2019 83.324 710. 384 793.708

2021 2022 2023 2024 2025 Após 2025 Total

1ª série - 1ª emissão 52.241 52.249 52.249 52.249 52.249 208.686 469.923

2ª série - 1ª emissão 28.285 28.289 28.289 28.289 28.289 112.988 254.429

(-) Cust o de t ransação (1 .581) (1. 581) (1.581) (1 .581) (1.581) (6 .063) (13.968)

Total a amortizar 78.945 78.957 78.957 78.957 78.957 315.611 710.384

Obrigações especiais financeiras Limite

Dívida f inanceira líquida /  LAJIDA (máximo) 4, 00

1ª emissão

Natureza da t ransação Par te relacionada Vigência

At ivo

circulante(*)

Passivo

circulante( *)

Ativo

cir culante(* )

Passivo

circulante(* ) 31/ 12 /2019 31 /12 /2018

ENEL Di st ribui ção Rio- AMPLA                63 3                     -                 612                     -             7 .3 79              7.925

ENEL Di st ribui ção CE-  Coelce                62 9                     -                 578                     -             7 .3 28              7.503

ENEL Di st ribui ção Goi ás- CELG D                73 8                     - 687 - 8 .596 8.898

ENEL Di st ribui ção São Paulo-  ELETROPAULO             2. 108                     - 1. 935 - 25.037 13.745

ENL Geração For taleza- CGTF At é 31/ 01/ 2020                     -                     - 7. 609 - - 26.633

ENEL Green Power Salto Apiacás S.A.                51 2                     - - - 3 .066 -

ENEL Green Power Paranapanema S.A.                66 5                     - - - 1 .392 -

ENEL Green Power Cachoeira Dourada S. A At é 31/ 12/ 2020 - - 2. 839 - 201 .621 46.256

Compra de Energia ENEL Di st ribui ção CE-  Coelce Até Dezembro de 2019                     -             9 .6 89                     -                     -       (10 4 .40 6 )                     -

Encargo de uso do sistema de t ransmissão
ENEL CIEN S.A. Até o f inal da concessão                     -                  47 - 49 (580 ) (580)

Comi ssão de Fiança ENEL Brasil S.A. 08/ 11/ 2019                     -                     - - - (721 ) -

ENEL Brasil S.A.                     -                186 - 734 - -

ENEL Di st ribui ção CE-  Coelce                     -                147 - 178 - -

ENEL Di st ribui ção Goi ás- CELG D                     -                270 - 89 - -

ENEL Di st ribui ção Rio- AMPLA                     -                504 - - - -

ENEL Green Power Cachoeira Dourada S. A - 738 - - - -

ENL Geração For taleza- CGTF                     -                511 - - - -

ENEL CIEN S.A.                     -                  29 - - - -

ENEL Green Power Brasi l Part icipações LTDA                     -                  74 - - - -

ENEL Di st ribui ção São Paulo-  ELETROPAULO                     -                  89 - - - -

ENEL Di st ribui ção São Paulo-  ELETROPAULO                     -                  70 - - - -

ENEL Di st ribui ção CE-  Coelce                     -                     - 5                     -                     -                     -

ENEL Di st ribui ção Rio- AMPLA                     -                     - 3                     -                     -                     -

ENEL Di st ribui ção Goi ás- CELG D                     -                     - - 60 - -

ENEL Brasil S.A.                     -                743 - 239 - (210)

Manut enção de licenças dos si stemas Nost rum,  Oracle,  SAP e também

serv iços associados ao proj eto de t elemando LATAM
ENEL It áli a Até o f inal da concessão

                    -                557 - - - -

5 .285 13 .654 14. 268 1 .349 148 .712 110. 170

Receita (depesa)

At é 23/ 02/ 2047

Feverei ro de 2024

Feverei ro de 2024

Venda de Energia

Compart i lhamento de Recursos Humanos e Inf raestrutura entre as partes

relacionadas,  conforme DESPACHO N°  338,  de 06 de fevereiro de 2019.

Compar t i lhament o das despesas de inf raestrutura condominial e de

inf ormát i ca e telecomunicações, pelo cri tério regulatório de rateio,  nos

t ermos do ar t igo 12 da Resolução ANEEL nº 699/ 2016.

31/ 12 /2019 31 /12/ 2018

Até Dezembro de 2019



Enel Green Power Volta Grande S.A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

23

17. Provisão para contingências

A Companhia,  com base nas opiniões da Administ ração e de seus assessores legais,  regist rou provisões
para riscos cíveis,  cuj a probabil idade de perda foi classif icada como provável.

A Administ ração considera que as provisões const it uídas são suf icientes para cobrir eventuais perdas com os
processos em andamento.

Principais riscos possíveis

A Administ ração da Companhia até a dat a do fechament o do relat ório não t em processos j udiciais
classif icados como risco possível.

18. Patrimônio líquido

a) Capital social

A Companhia possuía a seguinte composição acionária, para 31 de dezembro de 2018:

31/ 12/ 2018

Saldo Adições Atualização monetár ia Pagamentos Reversão Saldo

Cíveis - 186 6 (77) (12) 103

Total - 186 6 (77) (12) 103

31/12/2019

Acioni stas Quantidade % Quantidade %

Enel Brasi l S.A. 565.756.528 100% 565. 756. 528 100%

Total 565.756.528 100% 565. 756. 528 100%

Ações ordinárias Ações ordinárias

31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2018
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b) Dividendos

O estatuto social da Companhia determina a distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro
líquido societário do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

As diferenças de práticas contábeis das demonstrações contábeis regulatórias para as demonstrações
contábeis societárias estão adequadamente divulgadas e apresentadas na Nota 22.

Os dividendos foram calculados com base nas demonstrações contábeis societárias e sua base de
cálculo está assim composta:

c) Reserva legal

O estatuto social da Companhia prevê que do lucro líquido anual serão deduzidos 5% para constituição
de reserva legal, a qual não poderá exceder 20% do capital social corrigido anualmente.

d) Reserva de reforço de capital de giro

É composto pela parcela de lucros não distribuídos aos acionistas. A reserva de reforço de capital de
giro é criada somente depois de considerados os requisitos de dividendo mínimo e seu saldo não pode
exceder o montante do capital subscrito, conforme os termos do artigo 20 do estatuto social da
Companhia.

31/ 12/2019 31/12 /2018

Lucro líquido do societário             121.622             127 .292

Reserva legal                (6 .081)                (6 .365)

Lucro societári o aj ustado             115.541             120 .927

Dividendos mínimos obrigatórios (25%)               28.885               30 .232

Reserva de ref orço de capi t al de giro               86.656               90 .695
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19. Receita operacional líquida

20. Pessoal e administradores

31/12/2019 31/12/2018

Receita anual de geração - RAG               234.369               221.388
Receita suprimento de energia               213.678                 46.216
Venda no mercado SPOT                 14.723                 57.536
Total da receita operacional bruta               462.770               325.140

(-) Deduções da receita

     COFINS                (39.168)                (21.035)
     PIS                 (8.504)                 (4.567)
     P&D (2.815)                 (3.133)
     TFSEE                    (923)                    (631)

CFURH                 (1.753)                 (2.332)

Total de deduções da receita                (53.163)                (31.698)

Total da receita operacional líquida               409.607               293.442

31/12/2019 31/12/2018

Pessoal
Remuneração 3.476 881
Encargos 1.088 7
Participação nos lucros e resultados - PLR 545 113
Outros 11 4

Total 5.120 1.005
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21. Resultado financeiro

22. Imposto de renda e contribuição social

Receitas f inanceiras

Rendimento de aplicações f inanceiras                  5. 413             3. 399

Ganho em inst rumentos f inanceiros derivat ivos                35. 138           61.731

Variações cambiais líquidas                       -                113

Out ros                  2. 737             2. 686

Total das recei t as f inanceiras               43. 288          67.929

Despesas f inanceiras

Juros passivos                    (461)            (1. 411)

Encargos de dívida               (37. 865)          (31. 206)

Perda em inst rument os f inanceiros derivat ivos               (56. 515)          (90. 050)

Cust o de t ransação de debênt ures                    (264)                  -

Out ras despesas f inanceiras                 (2. 722)               (133)

   Total das despesas financeiras              (97. 827)       (122. 800)

Total do resultado financeiro              (54. 539)         (54. 871)

 Imposto
de renda

 Contribuição
social

 Imposto
de renda

 Contribuição
social

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 181.436 181.436 195.634 195.634
  Permanentes - ajuste de gaap regulatório (17.746) (17.746) (52.737) (52.737)

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 163.690 163.690 142.897 142.897
Alíquota nominal dos tributos 15% 9% 15% 9%
Alíquota adicional sobre o valor excedente a R$ 240/ano 10% - 10% -

(40.898) (14.732) (35.700) (12.861)

Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo
Permanentes - despesas indedutíveis e multas (12.148) (4.374) (14.546) (5.235)

Outros 35.756 12.872 - -

Imposto de renda e contribuição social no resultado (17.290) (6.234) (50.246) (18.096)

Imposto de renda e contribuição social correntes (32.188) (11.597) (47.639) (17.158)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 14.898 5.363 (2.607) (938)
Total (17.290) (6.234) (50.246) (18.096)

31/12/2019 31/12/2018
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23. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro

Considerações gerais

O Companhia possui políticas de mitigação de riscos financeiros e adota estratégias operacionais e
financeiras visando manter a liquidez, segurança e rentabilidade de seus ativos. Com essa finalidade,
mantém sistemas de controle e acompanhamento das suas transações financeiras e seus respectivos
valores, com o objetivo de monitorar os riscos e taxas praticadas pelo mercado.

Fatores de risco

a) Risco de câmbio

Este risco é proveniente da possibilidade de flutuações na taxa de câmbio, que possam acarretar em
perdas para Companhia, como por exemplo, a valorização de moedas estrangeiras frente ao real, que
aumentaria as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos indexados ao dólar. De
forma a evitar este risco, todas as dívidas indexadas ao dólar da companhia possuem contratos de
swap (Dólar para Real e Libor para CDI).

A Companhia eventualmente se utiliza de instrumentos derivativos com o propósito único de proteção
(hedge) dos riscos de variação cambial e flutuação das taxas de juros e inflação, não possuindo,
portanto, objetivos especulativos na utilização desses instrumentos. Os instrumentos de proteção
utilizados são swaps de moeda (cambio) ou taxas de juros e inflação sem nenhum componente de
alavancagem, cláusula de margem, ajustes diários ou ajustes periódicos.

A estratégia de proteção cambial é aplicada de acordo com o grau de previsibilidade da exposição,
com a disponibilidade de instrumentos de proteção adequados e o custo-benefício de realizar
operações de proteção (em relação ao nível de exposição e seus potenciais impactos):

 Proteção total: quanto o montante e o prazo da exposição são conhecidos e indicam impacto
potencial relevante; e

 Proteção parcial: proteção para a parte cuja exposição é conhecida, caso seu impacto potencial
seja relevante, e manter exposição na parcela na qual há incerteza (evitando-se posições
especulativas);

 Proteção dinâmica: quando não há certeza sobre a exposição temporal, mas há impacto potencial
relevante que possa ser identificado e parcialmente mitigado por posições contrárias equivalentes
não especulativas.

O risco de câmbio não é significativo em 31 de dezembro de 2019. Em 31 de dezembro de 2018,
havia empréstimo em moeda estrangeira, quitado em novembro de 2019 (Nota 13).
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b) Risco de encargos de dívida

Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações
nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, como por exemplo, indicadores de inflação, que
aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado.

Com finalidade de evitar riscos com variações nos índices de mercado, os empréstimos indexados a
taxas variáveis, tiveram suas taxas fixadas através de contrato de swap, para se proteger contra o
risco de volatilidade dessas taxas. O ajuste a débito e a crédito dessa operação está registrado na
demonstração do resultado

A tabela abaixo demonstra a análise de sensibilidade dos impactos no resultado da Companhia caso
as variações nas taxas de juros de 2018 fossem iguais as esperadas para 2019, segundo projeções
baseadas na curva futura da B3:

Segue a movimentação dos derivativos:

c) Risco de liquidez

A liquidez da Companhia é gerida através do monitoramento dos fluxos de caixa previstos e
realizados com o objetivo de se precaver das possíveis necessidades de caixa no curto prazo. Com o
intuito de assegurar a capacidade dos pagamentos de suas obrigações de maneira conservadora, a
gestão de aplicações financeiras tem foco em instrumentos de curtíssimo prazo, prioritariamente com
vencimentos diários, de modo a promover máxima liquidez.

As tabelas abaixo apresentam informações sobre os vencimentos futuros dos empréstimos e
financiamentos da Companhia que estão sendo considerados no fluxo de caixa projetado:

Indexador do Contrato 31/ 12/ 2019 Cenário

 Efeito líquido

no resultado Cenário

 Efeito líquido

no resultado

IPCA 44.882 48. 696 3.814 52. 494 7.612

FIXO 47 47 - 47 -

Total         44. 929         48 .743             3. 814           52.541             7 .612

Cenário + 25% Cenário + 50%

Derivativos
Saldos em 31 de dezembro de 2018 148.625
Efeito no resultado financeiro (21.377)
Variação cambial 26.709
Marcação a mercado no patrimônio líquido 18.958
Pagamentos encargos 24.746
Recebimento (197.661)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 -

31 de dezembro de 2019

Debênt ures                   -                     -           108. 471          414. 432          454. 532 977.43 5

Obrigações por arrendament os                     4                     8                   35                  130                    - 17 7

                    4                     8         108. 506         414. 562         454. 532         977. 61 2

Menos de um

mês

De um a três

meses
Total

De três meses

a um ano

De um a cinco

anos

Mais de cinco

anos
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Valorização dos instrumentos financeiros

Na determinação do valor justo dos empréstimos e financiamentos, a Administração da Companhia utilizou
fluxos de caixa futuros descontados a taxas consideradas adequadas para realização de novas operações
no mercado.

Valor justo hierárquico

Existem três tipos de níveis para classificação do valor justo referente a instrumentos financeiros, a
hierarquia fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou
passivo financeiro. A classificação dos níveis hierárquicos pode ser apresentada conforme exposto abaixo:

 Nível 1 - Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja
possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo.

 Nível 2 - Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos
no Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado.

 Nível 3 - Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis de mercado.

Valor justo hierárquico

O valor justo hierárquico, contábil e de mercado dos principais instrumentos financeiros da Companhia em
31 de dezembro de 2019 são como segue:

24. Cobertura de seguros

A Companhia adota a política de contratar seguros em montantes considerados suficientes pela sua
Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade e os riscos
envolvidos em suas operações.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía a seguinte apólice de seguro contratada:

Categoria Nível Contábil Valor justo Contábil Valor Justo

Caixa e equivalentes de caixa Custo Amortizado 2 24.237 24.237 80.707 80.707

Contas a receber de clientes Custo Amortizado 2 56.173 56.173 55.421 55.421

Instrumentos financeiros derivativos Valor justo por meio de outros resultados abrangentes 2 - - 148.625 148.625

Fornecedores Outros passivos financeiros 2 28.861 28.861 12.358 12.358

Empréstimos e financiamentos Outros passivos financeiros 2 - - 1.035.741 1.178.113

31/12/2019 31/12/2018

Impor tância

Limite máximo

de garantia

Riscos De Até segurada sinistro

Risco operacional 31/ 10/ 2019 31/ 10/ 2020 R$ 1.419.784 R$ 4.441.236

Responsabilidade ci vi l 31/ 10/ 2019 31/ 10/ 2020 N/ A R$ 79.642

Grupo Enel Brasil

Data de vigência
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25. Conciliação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício regulatório e
societário

Apresentamos a seguir a reconciliação das informações apresentadas segundo as práticas contábeis
adotadas no Brasil com as informações regulatórias.

Societário Ajustes Regulatório Societário Ajustes Regulatório

At ivo

 Circulante

Caixa e equivalent es de caixa 24. 237 - 24. 237 80. 707 - 80.707

Títulos e valores mobi liários 5. 578 - 5. 578 25. 928 - 25.928

Cont as a receber de clientes 56. 173 - 56. 173 55. 421 - 55.421

Tributos a recuperar 32. 348 - 32. 348 958 - 958

Inst rument os f inancei ros derivat ivos - - - 171. 683 - 171.683

Ativo f inanceiro -  cont as a receber vinculadas à concessão 51. 044 (51. 044) - 49. 049 (49.049) -

Outros crédi tos 4. 996 - 4. 996 1. 814 - 1.814

Tot al do at ivo ci rculante 174. 376 (51. 044) 123. 332 385. 560 (49.049) 336.511

 Não ci rculant e

At ivo f inanceiro -  cont as a receber vinculadas à concessão 1. 378. 174 (1.378. 174) - 1. 373. 358 (1. 373.358) -

Impostos di f eridos at ivos - 673 673 2. 901 - 2.901

Imobi lizado 10. 551 (161) 10. 390 1. 532 - 1.532

Int angível 1. 957 1.318. 620 1.320. 577 692 1. 365.853 1. 366.545

Tot al do at ivo não ci rculant e 1. 390. 682 (59. 042) 1.331. 640 1. 378. 483 (7.505) 1. 370.978

Tot al do at i vo 1. 565. 058 (110. 086) 1.454. 972 1. 764. 043 (56.554) 1. 707.489

Societário Ajustes Regulatório Societário Ajustes Regulatório

Passivo

 Circulante

Fornecedores 28. 861 8 28. 869 12. 358 - 12.358

Salár ios,  provisões e encargos sociais 625 - 625 - - -

Impostos,  t axas e contribuições a recolher 6. 788 - 6. 788 8. 125 - 8.125

Inst rument os f inancei ros derivat ivos - - - 23. 058 - 23.058

Taxas regulament ares 4. 528 - 4. 528 3. 182 - 3.182

Dividendos a pagar 28. 885 - 28. 885 30. 232 - 30.232

Obrigações por arrendament os 47 (47) - - - -

Debêntures 83. 324 - 83. 324 1. 035. 741 - 1. 035.741

Outros passivos ci rculant es - - - 136 - 136

Tot al do passivo ci rculante 153. 058 (39) 153. 019 1. 112. 832 - 1. 112.832

 Não ci rculant e

Provisão para cont ingências 103 - 103 - - -

Impostos di f eridos passivos 35. 617 (35. 617) - - - -

Obrigações por arrendament os 130 (130) - - - -

Debêntures 710. 384 - 710. 384 - - -

Tot al do passivo não circulant e 746. 234 (35. 747) 710. 487 - - -

 Pat r imônio líquido

Capi t al social 565. 756 - 565. 756 565. 756 - 565.756

Reserva de lucros 100. 010 - 100. 010 97. 968 - 97.968

Prej uízos acumulados - (74. 300) (74. 300) - (56.554) (56.554)

Outros result ados abrangent es - - - (12. 513) - (12.513)

Tot al do patrimônio líquido 665. 766 (74. 300) 591. 466 651. 211 (56.554) 594.657

Tot al do passivo e pat rimônio líquido 1. 565. 058 (110. 086) 1.454. 972 1. 764. 043 (56.554) 1. 707.489

31/ 12/ 2019

31/ 12/ 2019

31/ 12/ 2018

31/ 12/ 2018
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24. Conciliação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício regulatório e
societário--Continuação

Conforme comentado no item 4.2, o efeito do valor pago pela bonificação de Outorga – BO, foi registrado
contra a rubrica “Intangível” no balanço patrimonial e a amortização correspondente reclassificada de
receita operacional líquida para despesas operacionais. Além disso, para fins regulatório, a atualização
monetária do ativo financeiro constituído no societário, tomada por base a variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”) foi eliminada.

Societár io Aj ustes Regulatór io Societár io Aj ustes Regulatór io

Receita operacional brut a

Forneciment o de energia elétr ica 462. 770 - 462. 770 325. 140 - 325.140

Atualização do bônus de concessão 57. 107 (57.107) - 53 . 868 (53. 868) -

Amortização do bônus de concessão (50. 296) 50.296 - (48 . 365) 48. 365 -

469. 581 (6 .811) 462. 770 330. 643 (5 . 503) 325.140

Deduções da receit a brut a

Tributos e encargos

  PIS-PASEP (8. 504) - (8 .504) (4. 567) - (4 .567)

  Cof ins (39. 168) - (39 .168) (21 . 035) - (21 .035)

Compensação f inancei ra pela ut i lização

 de recursos hídricos - CFURH (1. 753) - (1 .753) (2. 332) - (2 .332)
Pesquisa e desenvolviment o - P&D (2. 815) - (2 .815) (3. 133) - (3 .133)

Taxa de f iscalização - TFSEE (923) - (923) (631) - (631)

(53. 163) - (53 .163) (31 . 698) - (31 .698)

Receita operacional líquida 416. 418 (6 .811) 409. 607 298. 945 (5 . 503) 293.442

Custos e despesas

Energia elét ri ca comprada (142. 713) - (142.713) (8. 455) - (8 .455)

Encargos de uso da rede elét rica (37. 469) - (37 .469) (34 . 298) - (34 .298)

Impost os,  t axas e cont ribuições 16. 667 - 16.667 3. 956 - 3 .956

Serviços de t erceiros (7. 180) - (7 .180) (6. 218) - (6 .218)

Amort ização (98) (47 .156) (47 .254) - (47 . 234) (47 .234)

Pessoal (5. 120) - (5 .120) (1. 005) - (1 .005)

Mat erial (878) - (878) (464) - (464)

Seguros (2. 340) - (2 .340) (1. 494) - (1 .494)

Out ras despesas operacionais (1. 296) (84) (1 .380) (462) - (462)

(180. 428) (47 .240) (227.668) (48 . 440) (47 . 234) (95 .674)

Resultado da atividade 235. 990 (54.051) 181. 939 250. 505 (52. 737) 197.768

Resultado financeiro

  Recei t as f inancei ras 43. 288 - 43.288 67. 929 - 67.929

  Despesas f inancei ras (97. 842) 15 (97.827) (122. 800) - (122.800)

Resultado antes dos impostos sobre o lucro 181. 436 (54.036) 127. 400 195. 634 (52. 737) 142.897

Impost o de renda (43. 974) 26.684 (17.290) (50 . 246) - (50 .246)

Contribuição social (15. 840) 9 .606 (6 .234) (18 . 096) - (18 .096)

Lucro do exercício 121. 622 (17.746) 103. 876 127. 292 (52. 737) 74.555

31/ 12/ 2019 31/12/2018
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26. Conciliação do patrimônio líquido societário e regulatório

Conforme comentado no item 4.2, o efeito do valor pago pela bonificação de Outorga – BO, foi registrado
contra a rubrica “Intangível” no balanço patrimonial.

27. Conciliação do lucro líquido societário e regulatório

Conforme comentado no item 4.2, o efeito do valor pago pela bonificação de Outorga – BO, foi registrado
contra a rubrica “Intangível” no balanço patrimonial.

28. Eventos subsequentes

Coronavírus (Covid-19) - Impactos econômico-financeiros

Pessoas e sociedade

O Grupo Enel Brasil (“Grupo”) tem adotado o trabalho remoto há alguns anos. Conforme os efeitos da
COVID-19 avançaram e tornaram-se pandêmicos, o Grupo decidiu estender o trabalho remoto para todos
os dias úteis até dezembro de 2020 para todos os profissionais elegíveis.

Para os profissionais que realizam trabalhos operacionais, e, que suas atividades são imprescindíveis para
a manutenção da prestação do serviço com a qualidade que sempre foi entregue, o Grupo providenciou e
disponibilizou para cada profissional equipamentos de proteção individual, bem como comunicações e
recomendações contínuas relacionadas a como evitar o contágio por COVID-19. Não obstante, o Grupo
também estendeu o benefício de saúde, com apólices de seguro com cobertura adicional para os
profissionais que eventualmente forem hospitalizados por decorrência de infecção por COVID-19.

31/ 12 /2019 31/12/ 2018

Patrimônio líquido societ ário 665.766 651.211

   Ef ei t o dos aj ustes entre cont abilidade societ ári a versus regulat ória

      Atualização do bônus de concessão (57 .107) (53. 868)

      Amort ização do bônus de concessão 3.140 1.131

      Reserva de reforço de capi tal de giro - (3. 817)

      Tri but o di f erido ref .  boni f i cação de outorga 36.290 -

      Adoção dos arrendament os segundo os cri t érios do CPC 06 (R2) (69) -

      Prej ui zos decorrent es das reservas societ árias (56 .554) -

Patrimônio líquido regulat ório 591.466 594.657

31/12/2019 31/ 12/ 2018

Lucro líquido societ ár io 121.622 127. 292

Efeit o dos Aj ustes ent re contabi lidade societ ár ia versus regulatória

      Atualização do bônus de concessão (57.107) (53. 868)

      Amort ização do bônus de concessão 3.140 1. 131

      Tribut o di ferido ref .  bonif icação de outorga 36.290 -

      Adoção dos arrendamentos segundo os cri t érios do CPC 06 (R2) (69) -

Lucro líquido regulat ório 103.876 74. 555
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O trabalho remoto tem propiciado novas possibilidades de comunicação e operação. A determinação
dessa forma de trabalho se demonstrou eficiente e com a mesma qualidade ora atingida pelo trabalho em
loco. Este resultado só foi possível pelos investimentos em digitalizações e sistemas realizados pelo Grupo
no decorrer dos últimos anos. Essa nova realidade se tornou uma oportunidade para que o Grupo,
colocasse em prática um plano antigo de expansão do trabalho remoto.

Monitoramento e plano estratégico

Durante o primeiro semestre de 2020, o Grupo realizou acompanhamento constante relacionados a
estratégia e manutenção da qualidade dos serviços, bem como, a lucratividade de seus negócios. Esse
monitoramento resultou em informações que puderam auxiliar a administração na tomada de decisões
estratégicas, bem como, demonstraram que apesar de toda crise causada pela pandemia da COVID-19,
nenhum dos negócios mantidos apresentaram indicativos de descontinuidade ou perda de seu valor.

O Grupo, adicionou indicadores de performance para cada área de negócio, o que tem proporcionado de
forma tempestiva informações relacionadas às operações, transações e resultados operacionais, o alto
nível de digitalização foi um fator imprescindível para a aplicação destes indicadores. Através destes
indicadores, é possível, de forma confiável, monitorar o nível de operação de suas atividades, a qualidade
do serviço prestado, bem como, se aplicável, eventuais reduções em atividades suportes em decorrência
do trabalho remoto.

Para prevenir ou amenizar qualquer efeito negativo que possa, por ventura, ser identificado em suas linhas
de negócios, a administração do Grupo continuará a monitorar suas atividades, demandas, resultados
operacionais e de suporte, para que possa, de forma tempestiva, tomar ações que previnam ou amenizem
tais efeitos.

Niterói - RJ, 27 de julho de 2020

Fabio Destefani Campos
Diretor de Operação e Manutenção e Diretor Presidente (Interino)

*Cargo vago
Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle



 
 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Demonstração contábil regulatória 

 
Pelo presente Termo de Responsabilidade, declaramos sob as penas prevista em 
Lei, a veracidade das informações apresentadas à Agência Nacional de Energia 
Elétrica ANEEL, expressando o compromisso de observância e cumprimento das 
normas, procedimentos e exigências estabelecidos pela legislação do setor 
elétrico, bem como da ciência das penalidades às quais ficaremos sujeitos.  
 
Estamos cientes de que a falsidade das informações, bem como o 
descumprimento do compromisso ora assumido, além de obrigar a devolução de 
importâncias recebidas indevidamente, quando for o caso, sujeita a Outorgada às 
penalidades de multa do Grupo IV, inciso X, da Resolução Normativa nº 63, de 12 
de maio de 2004, bem como os signatários, às previstas nos artigos 171 e 299, 
ambos do Código Penal. 
 
Niterói, 27 de julho de 2020. 
 
Outorgada: EGP Volta Grande S.A. 
 
 
 
 
Fabio Destefani Campos 
Diretor Presidente 
 
 

 

 
 

 

Willian Teles de Souza 
Responsável Técnico 
CRC 1SP266003/O-0 
 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63, DE 12 DE MAIO DE 2004 
 
Art. 7º - Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo IV: 
 
(...) 
 
X - fornecer informação falsa a ANEEL; 
 
CÓDIGO PENAL 
 
Art. 171 Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, 
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 
 
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar, obrigação ou alterar a 
verdade sobre o fato juridicamente relevante. 




