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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias.

Nota 2020 2019
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 9.610 16.765
Créditos com partes relacionadas 9 3.116 3.275
Contas a receber de clientes 5 4.741 2.088
Impostos a recuperar 120 132
Outros créditos 6 612 939

Total do ativo circulante 18.199 23.199

Não circulante
Depósitos judiciais 10 10             
Imobilizado 7 34.443 18.764
Intangível 8 112.084 115.237

Total do ativo não circulante 146.537 134.011

Total do ativo 164.736 157.210

Passivo
Circulante

Fornecedores 10 2.200 11.102
Salários, provisões e encargos sociais 322 434
Impostos, taxas e contribuições a recolher 11 957 670
Taxas regulamentares 12 1.111 820
Débitos com partes relacionadas 9 10.261 1.793
Dividendos a pagar 14 7.041 6.955
Outros passivos circulantes 124 121

Total do passivo circulante 22.016 21.895

Não Circulante
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 13 3 2

Total do passivo não circulante 3 2

Patrimônio Líquido 14
Capital social 123.350 123.350
Reservas de lucros 46.530 32.667
Prejuízos acumulados       (27.163)       (20.704)

Total patrimônio líquido 142.717 135.313

Total do passivo e patrimônio líquido 164.736 157.210
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias. 

Notas 2020 2019

Receita operacional bruta
Suprimento de energia elétrica 38.673        44.981        

38.673        44.981        

Deduções da receita bruta
     COFINS (1.358)         (1.498)         
     PIS (294)            (324)            
     P&D (352)            (420)            

  CFURH (681)            (683)            
     Ministério de Minas e Energia � MME (147)            (110)            

(2.832)         (3.035)         

Receita operacional líquida 15 35.841        41.946        

Custos e despesas
Encargos de uso da rede elétrica (1.196)         (1.048)         
Energia elétrica comprada para revenda (464)            (6.880)         
Pessoal e administradores 16 (2.049)         (1.813)         
Material (360)            (124)            
Serviços de terceiros (1.699)         (1.370)         
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (55)              (67)              
Reversão de perdas em recebíveis 49               -                  
Depreciação e amortização (5.163)         (4.666)         
Impostos, taxas e contribuições (372)            298             
Aluguéis e arrendamentos -                  (6)                
Seguros (110)            (216)            
Gastos diversos (182)            (101)            
Outras receitas operacionais -                  41               

(11.601)       (15.952)       

Resultado da atividade 24.240        25.994        

Resultado financeiro 17
Despesas financeiras (116)            (97)              
Receitas f inanceiras 650             715             

534             618             

Resultado antes dos impostos sobre o lucro 24.774        26.612        

Imposto de renda e contribuição social corrente 18 (1.592)         (1.770)         

Lucro do exercício 23.182        24.842        
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias.

2020 2019

Lucro líquido do exercício 23.182       24.842       

Outros resultados abrangentes -                 -                 

Resultado abrangente do exercício 23.182       24.842       
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias.

Capital Social Reserva legal Reserva estatutária
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 123.350 1.596 22.740                    (16.260) 131.426

Lucro líquido do exercício -                                   -                                   -                                   24.842 24.842
Reserva Legal -                                   1.464 -                                                        (1.464) -                                   

Dividendos mínimos obrigatórios -                                   -                                   -                                                        (6.955)                      (6.955)
Reserva para reforço de capital de giro -                                   -                                   20.867                    (20.867) -                                   

Dividendos adicionais propostos aprovados -                                   -                                                      (14.000) -                                                      (14.000)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 123.350 3.060 29.607                    (20.704) 135.313

Lucro líquido do exercício -                                   -                                   -                                   23.182 23.182
Reserva Legal -                                   1.482 -                                                        (1.482) -                                   

Dividendos mínimos obrigatórios -                                   -                                   -                                                        (7.041)                      (7.041)
Reserva para reforço de capital de giro -                                   -                                   21.121                    (21.121) -                                   

Dividendos adicionais propostos aprovados -                                   -                                                        (8.740) -                                                        (8.740)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 123.350 4.542 41.988                    (27.163) 142.717

Reservas de lucros
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias. 
  

2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 23.182             24.842             

Ajustes por:
  Depreciação e amortização 5.163               4.666               
  Repactuação do GSF (1.278)              -                  
  Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa 55                   67                   

27.122             29.575             
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Contas a Receber de Clientes (2.708)              917                  
   Créditos com Partes Relacionadas 159                  (1.754)              

Impostos a recuperar 12                   6                     
Depósitos judiciais -                  (10)                  
Outros créditos 328                  (767)                 

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (8.902)              9.698               
Impostos, taxas e contribuições a recolher 287                  114                  
Salários, provisões e encargos sociais (112)                 (98)                  
Débitos com Partes Relacionadas 8.468               546                  
Taxas regulamentares 291                  73                   
Outras contas a pagar 4                     31                   

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 24.949             38.331             
 
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aplicações no intangível e no imobilizado (16.409)            (13.367)            
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento (16.409)            (13.367)            

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (15.695)            (20.094)            

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento (15.695)            (20.094)            

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (7.155)              4.870               
 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 16.765             11.895             
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 9.610               16.765             
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1. Contexto operacional 
 
A Enel Green Power Paranapanema S.A. (�Companhia�) foi constituída 14 de dezembro de 2015, com 
sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e tem por objeto social a geração de energia elétrica 
de origem hídrica, o que ocorreu em 2016. 
 
A Companhia explora o potencial hidráulico de 31,5 MW da UHE Paranapanema, cujo termo final da 
concessão está previsto para 5 de janeiro de 2036, e está contemplada no Contrato de Concessão de 
Geração nº 05/2016, em regime alocação de cotas de garantia física e potência. 
 
1.1. Pandemia (Covid-19) - Impactos econômico-financeiros 
 
Pessoas e sociedade 
 
A Enel e suas subsidiárias no Brasil têm adotado o trabalho remoto há alguns anos. Conforme os efeitos 
da COVID-19 avançaram e tornaram-se pandêmicos, a Companhia decidiu estender o trabalho remoto 
para todos os dias úteis até junho de 2021 para todos os profissionais elegíveis. 
 
Para os profissionais que realizam trabalhos operacionais, cujas atividades são imprescindíveis para a 
manutenção da prestação do serviço com a qualidade que sempre foi entregue, a Companhia 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, a 
Companhia 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.  
 
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 pela Enel e 
suas subsidiárias no decorrer dos últimos anos. Essa nova realidade se tornou uma oportunidade para que 
a Enel e suas subsidiárias colocassem em prática um plano anterior de expansão do trabalho remoto. 
 
Monitoramento e plano estratégico 
 
A Enel e suas subsidiárias têm realizado 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, como 
também demonstraram que, apesar de toda crise causada pela pandemia da COVID-19, nenhum dos 
negócios mantidos apresentou indicativos de descontinuidade ou perda do seu valor recuperável. 
 
A Enel e suas subsidiárias, adicionaram indicadores de performance para cada área de negócio, o que tem 
proporcionado de forma tempestiva informações relacionadas às operações, transações e resultados 
operacionais. Nesse contexto, 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. 
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Para prevenir ou amenizar qualquer efeito negativo que possa, porventura, ser identificado em suas linhas 
de negócios, a Administração da Enel e suas subsidiárias 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. 
 
Perspectiva econômico-financeira 
 
A Companhia entende ser prematuro projetar o fim da pandemia da COVID-19, principalmente pela 
incerteza com relação os efeitos econômicos oriundos do Coronavírus e o prazo em que estes serão 
totalmente revertidos. Contudo, considerando o processo gradual de imunização iniciado pelas autoridades 
competentes, a Companhia reconhece a perspectiva positiva de recuperação econômica, redução da taxa 
de desemprego e estabilidade financeira. 
 
1.2. 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. 
 

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis regulatórias 
 

A Administração da Companhia autorizou a emissão destas demonstrações contábeis regulatórias em 30 
de abril de 2021 
 
As demonstrações contábeis regulatórias para fins de atendimento ao órgão regulador, ANEEL, foram 
preparadas de acordo com as normas, procedimentos e diretrizes contidas 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. 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�), 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. 
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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 demonstrações 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. 
 
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 21. 

 
Moeda funcional, conversão de saldos e transações em moeda estrangeira 
 
As demonstrações contábeis regulatórias são apresentadas em Reais (R$), que é moeda funcional 
utilizada pela Companhia. 
 
Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis regulatórias estão expressos em milhares 
de reais, exceto quando indicado de outro modo. Devido ao uso de arredondamentos, os números 
apresentados ao longo dessas demonstrações contábeis regulatórias podem não perfazer precisamente os 
totais apresentados. 
 
As transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional, são 
registradas de acordo com as taxas de câmbio vigentes na data de cada transação. No final o período a 
que se refere o relatório, os itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigentes 
no fim do exercício. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos são 
reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado, as exceções são as transações cujos 
ganhos e perdas são reconhecidas em outros resultados abrangentes. 
 
 
 
 
 

3. Principais políticas contábeis, estimativas e julgamentos 
 

As práticas contábeis utilizadas são as mesmas adotadas nas demonstrações contábeis societárias 
emitidas em 30 de abril de 2021, apresentadas nas páginas 9 a 16 , exceto quanto ao que se estabelece 
abaixo: 

 
3.1. Receita de contratos com clientes 

 
As receitas são reconhecidas pela Companhia de acordo com o CPC 47 � Receita de Contrato com 
Cliente (�CPC 47�). A norma estabeleceu um novo modelo para reconhecimento de receitas 
originadas de contratos com clientes, este modelo é composto por cinco passos, cujos valores 
devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da transferência de 
bens ou serviços. 
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A Companhia reconhece suas receitas quando uma obrigação de performance é satisfeita, sendo 
considerado o valor que se espera receber em troca da transferência de bens ou serviços. As 
receitas são reconhecidas à medida que for provável o recebimento da contraprestação financeira 
em troca bens ou serviços ora transferidos, considerando também, a capacidade e intenção de seus 
clientes em cumprir com os pagamentos determinados em contrato. 
 

3.2. 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) Classificação de ativos financeiros e passivos financeiros 

 
A Companhia adotou o CPC 48, e seus ativos foram mensurados ao custo amortizado, ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (�VJORA�) e ao valor justo por meio do 
resultado (�VJR�). 

 
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. 

 
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. 
 
Redução do valor recuperável de ativos financeiros 
 
O modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes - VJORA, com 
exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para 
perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para a vida 
inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência 
ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas 
com base na experiência real de perda de crédito nos últimos três anos. A Companhia realizou 
o cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes. Além disso, 
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quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de 
crédito externas publicadas. 

 
3.3. Caixa e equivalentes de caixa 

 
Os equivalentes de caixa se referem aos recursos mantidos em caixa e em conta corrente com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. 
 
A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata 
em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de 
valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa 
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da 
contratação. 

 
3.4. Contas a receber de clientes 

 
O saldo registrado engloba as contas a receber com fornecimento de energia faturado, registrado 
pelo valor de custo incluindo os respectivos impostos de responsabilidade tributária da Companhia e 
deduzidos de provisão para ajuste ao valor recuperável, quando aplicável. 

 
3.5. Imobilizado 

 
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo, líquido de depreciação acumulada e perdas 
acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, se houver. Esse custo inclui o custo de 
reposição do ativo imobilizado e custos de financiamentos para projetos de construção de longo 
prazo se os critérios de reconhecimento forem atendidos. 
 
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. 
 
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores 
residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, as quais se 
encontram alinhadas com os critérios previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 674, de 11 de 
agosto de 2015 (vigente a partir de 01 de janeiro de 2016), limitada ao período de autorização. 

 
3.6. Intangível 
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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. 
 
As vidas úteis estimadas seguem as taxas especificadas na Resolução ANEEL no n°674, de 11 de 
agosto de 2015, (vigente a partir de 01 de janeiro de 2016). 
 
Na referida rubrica também se encontra registrado o valor pago pela Bonificação de Outorga - BO, 
fixado pela Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, de 18.09.2015 e 
Edital do Leilão Aneel nº 12/2015, conforme dispõe a Lei nº 12.783/2013 que vem sendo amortizado 
de forma linear até o término do prazo da bonificação. 
 

3.7. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 
 

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas 
e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para 
desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nesse caso, o valor 
recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o 
maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. 
 
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao 
seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio 
ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor justo 
líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, com base em transações 
recentes de mercado entre partes conhecedoras e interessadas com ativos semelhantes. Na 
ausência de transações observáveis neste sentido, uma metodologia de avaliação apropriada é 
utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são corroborados por indicadores disponíveis de valor 
justo, como preços cotados para entidades listadas, entre outros indicadores disponíveis.  
 
A Companhia baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões e 
nestes orçamentos financeiros detalhados, os quais são elaborados separadamente pela 
administração para cada unidade geradora de caixa às quais os ativos estejam alocados. As 
projeções baseadas nestas previsões e orçamentos geralmente abrangem o período de cinco anos. 
Uma taxa média de crescimento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros 
após o quinto ano.  
 
Em 31 de dezembro de 2020, não foram observados indicativos de que os ativos relevantes da 
Companhia estivessem registrados por valor superior ao seu valor recuperável líquido. 

 
3.8. Provisões 

 
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) em consequência de um evento passado, e seja provável que benefícios econômicos 
sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa 
ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, 
líquida de qualquer reembolso. 
 

3.9. Imposto de renda e contribuição social � Lucro presumido 
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O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são calculados com base na 
presunção de receitas. A partir da receita bruta, aplica-se 8% e 12%, respectivamente. 
Depois de determinados os valores de acordo com estes percentuais, deverão ser adicionadas em 
sua integralidade às demais receitas para a formação da base de cálculo do lucro presumido. 
 
Sobre a base apurada anteriormente, trimestralmente aplicam-se para o imposto de renda as 
seguintes alíquotas: 
 
a) 15% de Imposto de Renda sobre o total da base de cálculo; 
b) 10% de adicional sobre a parcela do lucro presumido que exceder a R$ 60, ou no caso de início 
ou encerramento de atividades no trimestre, ao limite equivalente ao resultado da multiplicação de 
R$ 20 pelo número de meses do período de apuração. 
 
Sobre a base de cálculo apurada anteriormente, para contribuição social, aplica-se a alíquota de 9%. 
 
O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável do exercício, a taxas de 
impostos decretadas ou substancialmente decretadas na data de apresentação das demonstrações 
contábeis regulatórias e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores, se existente. 

 
 
 
 
 
 

3.10. Pronunciamentos novos ou alterados que estão vigentes em 31 de dezembro de 2020 
 

A Companhia avaliou os novos pronunciamentos ou alterações realizadas aos pronunciamentos já 
existentes, e quando aplicável, os implementou conforme requerido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (�CPC�). 
 
Vale ressaltar que as mudanças descritas a seguir dependem de aprovação por parte do órgão 
regulador para que sejam devidamente refletidas nas demonstrações contábeis regulatórias. 
 
As novas normas contábeis ou aquelas alteradas que passaram a vigorar para períodos anuais 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2020 estão evidenciadas a seguir: 
 
Alterações ao CPC 00 (R2) | Conceptual Framework � Estrutura conceitual para relatório 
financeiro 
 
O CPC 00 (R2) � Estrutura conceitual para relatório financeiro, equivalente ao pronunciamento do 
IASB conhecido como Conceptual Framework, foi alterado com o objetivo de refletir os conceitos 
ajustados pelo IASB, como a seguir:  
 
a) Melhoria quanto às definições acerca do objetivo do relatório financeiro, ativos, passivos, 

patrimônio líquido, receitas e despesas em diversos aspectos; 
b) Define critérios para inclusão de ativos e passivos nas demonstrações contábeis 

(reconhecimento) e orientação sobre quando removê-los (desreconhecimento);  
c) Bases de mensuração e orientação sobre quando e como utilizá-las; e 
d) Determina conceitos e estabelece orientações quanto a apresentação e divulgação das 

demonstrações contábeis e notas explicativas, bem como a definição de materialidade. 
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As alterações estabelecidas pela norma mencionada foram, quando aplicável, devidamente 
adotadas pela Companhia. 

Alterações ao CPC 06 (R2) - Arrendamentos 
 

O CPC 06 (R2) foi alterado com o objetivo de determinar os procedimentos e critérios contábeis para 
o devido registro de benefícios concedidos aos arrendatários pelos arrendadores através de 
alterações de contratos de arrendamentos em decorrência da pandemia de Covid-19. 
 
A alteração em questão permite a utilização de um expediente prático para a contabilização de 
alterações contratuais temporárias em decorrência da Covid-19, que devem, obrigatoriamente, 
atender a todas as características descritas a seguir: 

 
(a) A alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para o 

arrendamento que é substancialmente igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento 
imediatamente anterior à alteração; 

(b) Qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente 
devidos em ou antes de 30 de junho de 2021; e  

(c) Não há alteração substancial de outros termos e condições do contrato de arrendamento. 

A revisão do CPC 06 (R2), bem como a aplicação do expediente prático não resultaram em 
alterações materiais para a política contábil sobre contratos de arrendamento atualmente utilizada 
pela Companhia.  

 
 

3.11. Pronunciamentos novos ou alterados, mas ainda não vigentes 
 

As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas ainda não vigentes até a data de 
emissão das demonstrações contábeis regulatórias da Companhia, foram avaliadas e estão listadas 
na tabela a seguir. Se aplicável aos negócios da Companhia, os pronunciamentos novos ou 
alterados serão adotados assim que sua adoção entrar em vigor. 
 
Vale ressaltar que as mudanças descritas a seguir dependem de aprovação por parte do órgão 
regulador para que sejam devidamente refletidas nas demonstrações contábeis regulatórias. 
 
 

Pronunciamentos novos ou 
alterados 

Natureza da alteração 
Vigente para períodos 
anuais iniciados em ou 

após 
CPC 36 (R3) � Demonstrações 
Consolidadas e CPC 18 (R2) � 
Venda ou Contribuição de Ativos 
entre um Investidor e sua Coligada 
ou Joint venture 

Prover guidance para 
situações que envolvem a 
venda ou contribuição de 
ativos entre investidor e suas 
coligadas. 

Ainda não determinado 
pelo IASB e CFC 

CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 � 
Instrumentos financeiros, 
reconhecimento e mensuração 

Reforma da taxa de referência 
de juros segunda fase 

1° de janeiro de 2021 
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evidenciação e instrumentos 
financeiros 

CPC 27 � Imobilizado  

Prover guidance para a 
contabilização transações que 
envolvem venda de itens 
produzidos antes do ativo 
estar disponível para uso � 
recursos antes do uso 
pretendido 

1° de janeiro de 2022 

CPC 25 � Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos contingentes 

Contratos onerosos � custo de 
cumprimento do contrato 

1º de janeiro de 2022 

CPC 26 (R1) � Apresentação das 
Demonstrações contábeis 

Requisitos para classificação 
de passivo circulante e não 
circulante 

1° de janeiro de 2023 

CPC 50 - Contratos de seguro Adoção inicial 1° de janeiro de 2023 

 
 

3.12. Uso de estimativas e julgamentos 
 
A preparação de demonstrações contábeis regulatórias requer o uso de certas estimativas contábeis 
e o exercício de julgamento por parte da Administração. Áreas consideradas significativas e que 
requerem maior nível de julgamento e estão sujeitas a estimativas incluem: perda por redução ao 
valor recuperável de ativos financeiros, provisão para desmantelamento e provisão para processos 
judiciais. 

 
 
 
 
 

 
4. Caixa e equivalentes de caixa 

 

 
As aplicações financeiras referem-se a investimentos em Certificados de Depósitos Bancários (�CDBs�), 
com conversibilidade imediata e liquidez diária, sendo remunerados pelo Certificado de Depósito 
Interbancário (�CDI�), portanto, já reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida do resultado do 
exercício. Essas aplicações estão mantidas em bancos de primeira linha, podendo ser resgatada a 
qualquer tempo. 
 
 

2020 2019
 
Caixa e saldos bancários 8.361 2.044
Aplicações financeiras 1.249 14.721
Total de caixas e equivalentes de caixa 9.610 16.765
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5. Contas a receber de clientes 
 
 
 

 
(a) Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de R$ 2.148 (R$ 1.945 em 31 de dezembro de 2019) 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. 

 
O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é de 
aproximadamente 30 dias, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente à venda.  
As transações de energia no mercado de curto prazo (MRE e SPOT) são liquidadas de acordo com as 
regras de mercado e com as Resoluções da ANEEL. A energia de curto prazo normalmente é liquidada 
em até 60 dias após o mês de sua ocorrência. 
 
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía saldos pendentes de recebimentos, principalmente 
devido à inadimplência do setor causada por liminares que impedem a liquidação financeira de valores 
impactados pelo risco hidrológico � GSF (Generation Scaling Factor). Em setembro de 2020 foi 
publicada a Lei 14.052/2020, para permitir a renegociação e repactuação do risco hidrológico para as 
usinas que comercializam energia no ACL. Dada a publicação da referida lei, que destrava as 
liquidações do MCP, a Administração acredita que em 2021 a inadimplência seja totalmente recebida. 
Com base em uma avaliação das garantias e histórico de recebimentos, a Companhia realizou uma 
análise destas contas a receber e concluiu que há evidências razoáveis de que os créditos serão 
recebidos e, dessa forma, nenhuma perda estimada em crédito de liquidação duvidosa foi registrada 
pela Companhia em função desse assunto. 

 
 

Movimentação de provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa: 
 

 

De 01 Até De 31 Até 
A vencer 30 dias Até 90 Acima 91 31/12/2020 31/12/2019

Energia Elétrica de Curto Prazo - CCEE 1            83          619        1.963     2.666       210          
Suprimento de Energia - ACR - Ambiente de contratação regulado (a) 2.081     -         -         67          2.148       1.945       
(-) Provisão para perdas créditos esperadas -         -         -         (73)         (73)           (67)           

4.741       2.088       

31/12/2020 31/12/2019
Saldo em 01 de janeiro (67)                            -                           

Constituição da provisão                 (55)                            (67)                           
Reversão de provisão 49                             -                           

Saldo de 31 de dezembro (73)                            (67)                           
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A provisão para perdas de créditos esperadas é constituída nos valores a receber ou saldo da dívida 
parcelada, a análise realizada pela Companhia é determinada através de avaliações individuais aplicando 
premissas e políticas consistentes , bem como julgamentos adequados sobre os valores a receber de seus 
clientes, avaliando os riscos associados a cada cliente e a probabilidade deste deixar de honrar com àquilo 
que é estabelecido no contrato celebrado entre as partes, essa análise é feita desde o reconhecimento 
inicial do direito de receber a contraprestação financeira pelo serviço prestado e produto vendido. 
Adicionalmente, a Companhia também considera no modelo de determinação de perda esperada a 
existência de garantias reais. 
 

6. Outros créditos 
 

 
 
 
 
 
7. Imobilizado 

 
Por natureza, o valor do ativo imobilizado é composto da seguinte forma: 
 
   
 

 
 

A movimentação do ativo imobilizado no exercício está demonstrada a seguir: 

2020 2019

Materiais e peças de reposição 455 302
Adiantamento a empregados 35 119
Adiantamento a fornecedores 120 517
Indenização de seguros 2 1
Total de Outros Ativos Circulantes 612 939

Ativo Imobilizado em Serviço
Valor bruto 

em 31/12/2019
Adições 

(A)
Transferências 

(B)

Valor bruto 
em 31/12/2020

Adições 
líquidas = (A)

Depreciação 
acumulada

Valor líquido 
em 31/12/2020

Geração 18.008             -          1.119                  19.127            -                    (1.143)                17.984                
Edif icações, Obras Civis e Benfeitorias 2.541               -          17                       2.558              -                    (156)                   2.402                  
Máquinas e Equipamentos 15.037             -          680                     15.717            -                    (851)                   14.866                
Veículos 430                  -          422                     852                 -                    (136)                   716                     

Total do ativo imobilizado em serviço 18.008             -          1.119                  19.127            -                    (1.143)                17.984                

Ativo Imobilizado em Curso
Valor bruto 

em 31/12/2019
Adições 

(A)
Transferências 

(B)

Valor bruto 
em 31/12/2020

Adições 
líquidas = (A)

Depreciação 
acumulada

Valor líquido 
em 31/12/2020

Geração 1.166               16.412    (1.119)                16.459            16.412               -                     16.459                
Máquinas e Equipamentos (6.175)              5.842      (1.119)                (1.452)             5.842                 -                     (1.452)                 
Outros 7.341               10.570    17.911            10.570               -                     17.911                

Total do ativo imobilizado em curso 1.166               16.412    (1.119)                16.459            16.412               -                     16.459                

Total do Ativo Imobilizado 19.174             16.412    -                     35.586            16.412               (1.143)                34.443                
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A composição das adições do exercício, por tipo de gastos capitalizado, é como segue: 
 

 

 
 
 
As principais taxas anuais de depreciação por macroatividade, de acordo com a Resolução ANEEL n° 
674/2015, são as seguintes: 
 

 
 

De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto no 41.019/1957, os bens e instalações utilizados na 
geração de energia elétrica são vinculados ao serviço concedido de geração de energia elétrica, não 
podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa 
autorização do Órgão Regulador. O ato normativo que regulamenta a desvinculação de bens das 
concessões do Serviço Público de Energia Elétrica concede autorização prévia para desvinculação de 
bens inservíveis à concessão, quando destinados à alienação, determinando que o produto das 

Ativo imobilizado
Taxas anuais 

médias de 
depreciação (%)

Valor 
bruto

Depreciação e 
amortização 
acumulada

Valor 
líquido

Valor 
bruto

Depreciação e 
amortização 
acumulada

Valor 
líquido

Em serviço
Geração  19.127                 (1.143)         17.984        18.008                     (410)      17.598 

Custo Histórico 9,00%  19.127                 (1.143)         17.984        18.008                     (410)      17.598 

Total do ativo imobilizado em serviço  19.127                 (1.143)         17.984        18.008                     (410)      17.598 

Em curso
Geração  16.459                        -           16.459          1.166                          -          1.166 
Total do ativo imobilizado em curso  16.459                        -           16.459          1.166                          -          1.166 

Total do ativo imobilizado  35.586                 (1.143)         34.443        19.174                     (410)      18.764 

2020 2019

Adições do ativo imobilizado em curso
Material / 

equipamentos
Serviços de 

terceiros
Mão de obra 

própria
Total

Compras em Andamento                     5.842                     9.320                           -                     15.162 
Adiantamentos a Fornecedores                      (197)                           -                             -                        (197)
Outros                           -                             -                       1.447                     1.447 

Total das adições                     5.645                     9.320                     1.447                   16.412 

Taxas anuais de 
depreciação (%)

Geração
   Equipamento geral 6,25%
   Equipamento de tomada d´água 3,70%
   Estrutura da tomada d´água 2,86%
   Reservatórios, barragnes e adutoras 2,00%

Administração central
   Equipamento geral 6,25%
   Softw are 20,00%
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alienações seja depositado em conta bancária vinculada para aplicação na com as dez principais adições 
(pelo critério de valor) ao imobilizado em serviço. 

 
As principais adições ao imobilizado em serviço no exercício foram: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Intangível 

 
O intangível é composto por gastos realizados com o projeto antes de ganhar a concessão e está 
constituído da seguinte forma: 
   

em R$ mil
1. CAMINHAO IVECO DAILY 35S14 CABINE SIMPLE 422
2.  COMPORTAS MONTANTE UG04 400
3.  COMPORTAS MONTANTE UG04 302
4.  Sonda Multi parametros 58
5.  GRUPO GERADOR DIESEL P/S.A. DAS UGs 7/8 57
6.  SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 28
7.  Toten Self Checking 23
8.  ADEQUACAO CIVIL E ELETRICA DA OFICINA 15
9.  ARMARIO CORTA FOGO 2X1X0,45M INFLAMAVEIS 5
10.  KIT AMBIENTAL 100 LITROS OVERFIX 4
11.  OBRAS, EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS 2
12.  SISTEMA DE AUTOMAÇÃO             (72)
13.  Aparelho Autônomo           (127)

Descrição do bem
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A movimentação do ativo intangível está demonstrada a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Transações com partes relacionadas 
 
Em 31 de dezembro de 2020, os saldos e as transações com partes relacionadas podem ser assim 
resumidos: 

Intangível
Valor bruto em 

31/12/2019
Adições 

(A)
Valor bruto 

em 31/12/2020
Amortização 

acumulada
Valor líquido 

em 31/12/2020

Ativo Intangível em Serviço
Geração 132.739             1.276       134.015           (22.138)         111.877           
Outros 132.739             1.276       134.015           (22.138)         111.877           

Total do ativo intangível em serviço 132.739             1.276       134.015           (22.138)         111.877           

Ativo Intangível em Curso
Geração 207                    -          207                  -                207                  
Outros 207                    -          207                  -                207                  

Total do ativo intangível em curso 207                    -          207                  -                207                  

Total do Ativo Intangível 132.946             1.276       134.222           (22.138)         112.084           

Ativo intangível
Taxas anuais 

médias de 
depreciação (%)

Valor 
bruto

Depreciação e 
amortização 
acumulada

Valor 
líquido

Valor 
bruto

Depreciação e 
amortização 
acumulada

Valor 
líquido

Em serviço
Geração  134.015             (22.138)       111.877  132.739             (17.709)       115.030 

Custo Histórico 3,00%  134.015             (22.138)       111.877  132.739             (17.709)       115.030 

Total do ativo imobilizado em serviço  134.015             (22.138)       111.877  132.739             (17.709)       115.030 

Em curso
Geração         207                       -                207         207                       -                207 
Total do ativo imobilizado em curso         207                       -                207         207                       -                207 

Total do ativo imobilizado  134.222             (22.138)       112.084  132.946             (17.709)       115.237 

2020 2019



 
 
Enel Green Power Paranapanema S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias--Continuação 
31 de dezembro de 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando identificado de outra forma) 
 

23 

 

  
(i) O saldo de contas a pagar é basicamente referente aos custos e as despesas relacionadas às utilidades comuns rateadas e custos com pessoal incorridos nas atividades 

com base no acordo intragrupo de rateio de custos de despesas. 

(ii) O saldo de contas a pagar é referente aos custos com pessoal incorridos nas atividades e despesas pagas da Enel Green Power Paranapanema S.A. 

(iii) Os saldos de contas a receber se refere a valores a repassar pela Companhia relacionados a custos com pessoal destas partes relacionadas. 

(iv) Os saldos de contas a receber se refere a venda de energia 

 
10. Fornecedores 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo de fornecedores é composto, basicamente, pelo 
provisionamento das obrigações a pagar aos fornecedores referentes à manutenção das operações da 
empresa, conforme segue abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 

11. Impostos, taxas e contribuições a recolher 
 

Ativo circulante Passivo circulante Receita / (despesa) Ativo circulante Passivo circulante Receita / (despesa)

Enel Green Power Brasil Participações Ltda.  i / ii / iii 697                            9.559                         (39)                             697                            437                            -                            
Enelpower do Brasil Ltda. ii -                             1                                -                             -                             1                                -                            
Isamu Ikeda Energia S.A. ii -                             321                            -                             -                             321                            -                            
Apiacás Energia S.A. ii 27                              176                            -                             27                              171                            -                            
Primavera Energia S.A. ii 80                              -                             -                             80                              -                             -                            
Quatiara Energia S.A. ii 22                              -                             -                             8                                -                             -                            
Enel Green Power Cabeça de Boi ii / iii 291                            112                            851                            137                            112                            905                            
Enel Green Power Fazenda ii / iii 229                            -                             626                            109                            -                             743                            
Enel Green Power Salto Apiacás ii / iii 1.022                         83                              1.076                         1.500                         83                              8.991                         
Enel Green Power Mourão S.A. iii 11                              3                                -                             11                              3                                -                            
Enel Green Power Cristal Eólica S.A. iii 1                                -                             -                             1                                -                             -                            
Enel Distribuição Goiás (Celg) iii 99                              -                             1.120                         92                              -                             1.063                         
Enel Green Power Cachoeira Dourada. - CDSA iv 164                            -                             -                             164                            -                             -                            
Enel Green Power Volta Grande iv -                             -                             2                                -                             665                            (1.392)                        
Enel Distribuição Ceará (Coelce) iv 84                              -                             955                            77                              -                             887                            
Enel Distribuição Rio (Ampla) iv 80                              -                             910                            77                              -                             886                            
Enel Distribuição São Paulo (Eletropaulo) iv 309                            -                             3.419                         295                            -                             3.323                         
Central Geradora Termelétrica Fortaleza - CGTF iv -                             -                             944                            -                             -                             -                            
Enel Green Power MP Solar S.A. ii -                             6                                -                             -                             -                             0
Total de transações com partes relacionadas 3.116                         10.261                        9.864                         3.275                         1.793                         15.406                       

31/12/2020 31/12/2019

31/12/2020 31/12/2019

Energia elétrica comprada para revenda           762        1.845 

Encargos de uso da rede             18           115 

Materiais e serviços        1.420        9.142 

       2.200      11.102 
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12. Taxas regulamentares 

 

 
13. Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 
 

A Companhia possui ações de natureza cíveis e trabalhistas, com classificação de perda provável que 
estão provisionadas em 31 de dezembro de 2020 no montante de R$3 (R$2 em 31 de dezembro de 2019). 
Também possui ações de natureza civil e trabalhista, que não estão provisionadas pois envolvem risco de 
perda classificado pela Administração e por seus advogados e consultores legais como possível, sendo as 
mais representativas mencionadas abaixo: 
 

 
a) Trabalhistas 
 
No âmbito trabalhista, refere-se a ações de empregados próprios e terceiros. Nesse caso, englobam ações 
de empresas terceirizadas ativas no mercado e/ou com contratos ativos. Também existem ações cujas 
teses possuem chances de mudanças em instâncias superiores, além de processos em fase inicial, sem 
decisão ainda. 
 
 

2020 2019
 
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPJ 344 271
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL 177 146
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 90 17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 25 15
Programa de Integração Social - PIS 34 28
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 156 131
Outros 131 62
Total de impostos e contribuições a recolher 957 670

2020 2019

Pesquisa e Desenvolvimento - P&D 821 615
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT 12 14
Ministério de Minas e Energia � MME 6 7
Taxa de fiscalização 15 9
TUSD 106 94
CFURH - Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos 151 81
Total de taxas regulamentares 1.111 820

2020 2019

Trabalhistas (a) 2.283 99
Civil             -   82

2.283 181
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14. Patrimônio líquido 
 
14.1. Capital social 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Companhia é de R$123.350 divididos em 
123.350.100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de 
R$1,00 (um real) cada, distribuídas da seguinte forma: 
 

 
14.2. 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. 

 
14.3. Dividendos 

 
O estatuto social da Companhia determina a distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro 
líquido do exercício societário, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 
 
O montante de dividendos a pagar em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 7.041 (R$ 6.955 em 31 
de dezembro de 2019), no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Companhia destinou e 
pagou dividendos adicionais oriundo de resultados anteriores no valor de R$ 20.580. 
 
Os dividendos foram calculados como se segue: 
 

 
 
14.4. Reserva estatutária 
 

É composta pela parcela de lucros não distribuídos aos acionistas. Denominada reserva de reforço 
de capital de giro, a reserva é criada somente depois de considerados os requisitos de dividendo 
mínimo nos termos do art.202, §3º, II da Lei 6.404/76. A reserva de reforço de capital de giro pode 

Quantidade 
de ações

Quantidade 
de ações

(unidades) (unidades)

Enel Green Power Participações Ltda. 123.350.100 100,00% 123.350.100 100,00%
Total 123.350.100 100,00% 123.350.100 100,00%

31/12/2020 31/12/2019

Acionista

% de 
participação 

no capital

% de 
participação 

no capital

2020 2019

Lucro líquido do exercício societário         29.644         29.286 
Apropriação à reserva legal (5%)          (1.482)          (1.464)
Lucro líquido ajustado         28.162         27.822 
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)           7.041           6.955 
Reserva para reforço de capital de giro         21.121         20.867 
Total         28.162         27.822 
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ser usada na absorção de prejuízos, se necessário, para capitalização, pagamento de dividendos ou 
recompra de ações, esta destinação será objeto de ratificação em Assembleia Geral Ordinária. 

 
15. Receita operacional líquida 
 

  
 
 
 
 
 
16. Pessoal e administradores 
 

 
 

 
 
 
 
 

2020 2019

Suprimento de energia elétrica 38.673 44.981
Total da receita 38.673 44.981

Deduções
COFINS        (1.358)        (1.498)
PIS           (294)           (324)
P&D           (352)           (420)
CFURH           (681)           (683)
Taxa de fiscalização           (147)           (110)

Total das deduções        (2.832)        (3.035)
Total da receita operacional líquida 35.841 41.946

31/12/2020 31/12/2019

Pessoal 

Remuneração 1.089       829          
Encargos 338          304          
Assistência médica 251          232          
Participação nos lucros e resultados - PLR 130          74            
Outros 241          374          

Total 2.049      1.813      
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17. Resultado financeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Imposto de renda e contribuição social 
 

2020 2019
Receitas financeiras

Renda de aplicações financeiras           282           572 
Outras receitas           368           143 

Total das receitas financeiras           650           715 

Despesas financeiras
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos            (20)   -  
Imposto sobre operações financeiras - IOF             (9)            (16)
Outras despesas financeiras            (87)            (81)

Total das despesas financeiras          (116)            (97)
Total           534           618 
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(a) Os pagamentos de impostos federais são realizados com base nos livros societários por conta disso o valor da receita de 

energia elétrica considera a atualização da bonificação de outorga registrada apenas nas demonstrações contábeis societárias. 

  

2020 2019

Receita de energia elétrica (a)        45.276        49.893 

Base de cálculo presumida do imposto de renda (8%)         3.622         3.991 
Rendimento de aplicações financeiras            282            572 
Outras receitas            368            185 
Total base de cálculo         4.272         4.748 

Alíquota do imposto de renda (15%)           (641)           (712)
Alíquota do imposto de renda (10%), deduzido do limite do adicional           (403)           (451)
Total do imposto de renda        (1.044)        (1.163)

Base de cálculo presumida do imposto de renda (12%)         5.433         5.987 
Rendimento de aplicações financeiras            282            572 
Outras receitas            368            185 
Total base de cálculo         6.083         6.744 

Alíquota da contribuição social (9%)           (548)           (607)
Total da contribuição social           (548)           (607)

Total imposto de renda e contribuição social debitados no resultado        (1.592)        (1.770)
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19. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro 
 
A Companhia efetuou avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado, 
por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a interpretação 
dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e 
estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas 
apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado 
corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante nos 
valores de realização estimados. 
 
Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a débitos com partes relacionadas, 
obrigações com fornecedores e outras contas a pagar, que resultam diretamente de suas operações. Os 
principais ativos financeiros da Companhia consistem em caixa e equivalentes de caixa, contas a receber 
de clientes, outros créditos e créditos com parte relacionada, que também resultam diretamente de suas 
operações. 
 
Mensuração do valor justo 
 
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser 
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação 
forçada. 
 
O valor justo do caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, créditos/débitos com partes 
relacionadas, contas a pagar a fornecedores e outras obrigações de curto prazo se aproximam de seu 
respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. 
 
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. 
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O valor justo hierárquico, contábil e de mercado dos principais instrumentos financeiros da Companhia em 
31 de dezembro de 2020 e 2019 são como segue: 

 

 
 
A Companhia se encontra exposta a risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, os quais são 
tempestivamente monitorados pela Administração. Estes riscos significativos de mercado que afetam os 
negócios da Companhia podem ser assim resumidos: 

 
Risco de mercado 
 
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro 
flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam dois tipos de risco 
principais: (i) risco de taxa de juros; e (ii) risco cambial. 
 
a) Risco de taxa de juros 

 
O risco de taxa de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento 
financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. 
 
Os resultados da Companhia estão suscetíveis a variações das taxas de juros incidentes sobre as 
aplicações financeiras em CDBs, que estão atreladas ao CDI. Administração entende que o risco de 
grandes variações nas taxas de juros mencionadas é baixo, levando em conta a natureza do 
investimento e o histórico de variação do indexador, além das perspectivas atuais de mercado. 

 
Risco de crédito 
 
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um 
instrumento financeiro ou contrato com o cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está 
exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação ao contas a 
receber), incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras. 
 
Contas a receber 
 
A Administração da Companhia entende que o risco de crédito se encontra mitigado de forma substancial, 
mesmo havendo a concentração das contas a receber em poucos clientes, em função da reputação destas 
empresas e do histórico de ausência de perda na realização das contas a receber, resultando na avaliação 
do risco de crédito como baixo. 

 
 
 

Categoria Nível Contábil Mercado Contábil Mercado

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado 2 9.610 9.610 16.765 16.765
Contas a receber de clientes Custo amortizado 2 4.741 4.741 2.088 2.088
Créditos com partes relacionadas Custo amortizado 2 3.116 3.116 3.275 3.275

Passivo
Fornecedores Custo amortizado 2 2.200 2.200 11.102 11.102
Débitos com partes relacionadas Custo amortizado 2 10.261 10.261 1.793 1.793

2020 2019
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Depósitos em bancos e instituições financeiras 
 
Todas as operações da Companhia são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o que minimiza 
seus riscos. 
 
Risco de liquidez 
 
O risco de liquidez consiste na possibilidade de a Companhia não ter recursos suficientes para cumprir 
com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e 
obrigações. 
 
A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre 
tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua reputação. 
 
Risco operacional 
 
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos 
financeiros. A Companhia realiza as atividades de operação e manutenção das suas usinas de acordo com 
as práticas do setor elétrico brasileiro, inclusive realizando sistematicamente as atividades de manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos eletromecânicos das instalações bem como o monitoramento das 
estruturas civis e barragens. Caso ocorram eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, 
a Companhia contratou uma cobertura de seguros de operação sobre máquinas, equipamentos e estrutura 
de obras. 

 
Gestão de capital 
 
A política da Companhia é manter uma sólida base de capital para manter a confiança dos investidores, 
credores e mercado e com isso manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora o 
retorno de capital sobre a operação da Companhia em um fator médio ponderado. A Administração 
entende que a exposição da Companhia a riscos é remota, sendo o gerenciamento realizado através de 
ferramentas de controle, planejamento e orçamento, coordenadas pela Administração. 

 
20. 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. 
 
As especificações por modalidade de risco estão demonstradas a seguir: 
 

 
 
Para os seguros de responsabilidade civil ambiental, responsabilidade civil administradores e 
responsabilidade civil geral temos um valor limite que contempla todas as empresas do grupo. 

  

Riscos
Término da 

vigência Valor segurado

Riscos operacionais 31/10/2021 252.309
Responsabilidade civil 31/10/2021 57.794
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21. 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 

CPCs Regulatório Societário
Ajustes 

CPCs Regulatório
Ativo

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 9.610        -               9.610           16.765        -                 16.765         
Contas a receber de clientes 4.741        -               4.741           2.088          -                 2.088           
Créditos com partes relacionadas 3.116        -               3.116           3.275          -                 3.275           
Impostos a recuperar 120           -               120              132             -                 132              
Contas a receber vinculadas à concessão 5.447        (5.447)          -              5.188          (5.188)            -              
Outros créditos 612           -               612              939             -                 939              

Total do ativo circulante 23.646      (5.447)          18.199         28.387        (5.188)            23.199         

Não circulante
Depósitos judiciais 10             -               10                10               -                 10                
Imobilizado 35.573      (1.130)          34.443         19.173        (409)               18.764         
Intangível 1.485        110.599       112.084       207             115.030         115.237       
Contas a receber vinculadas à concessão LP 131.185    (131.185)      -              130.137      (130.137)        -              

Total do ativo não circulante 168.253    (21.716)        146.537       149.527      (15.516)          134.011       

Total do ativo 191.899    (27.163)        164.736       177.914      (20.704)          157.210       

Passivo
Passivo circulante

Fornecedores 2.200        -               2.200           11.102        -                 11.102         
Salários, provisões e encargos sociais 322           -               322              434             -                 434              
Impostos, taxas e contribuições a recolher 957           -               957              670             -                 670              
Taxas regulamentares 1.111        -               1.111           820             -                 820              
Débitos com partes relacionadas 10.261      -               10.261         1.793          -                 1.793           
Dividendos a pagar 7.041        -               7.041           6.955          -                 6.955           
Outros passivos circulantes 124           -               124              121             -                 121              

Total do passivo circulante 22.016      -               22.016         21.895        -                 21.895         

Não circulante
Provisão para processos judiciais 3               -               3                  2                 -                 2                  

Total do passivo não circulante 3               -               3                  2                 -                 2                  

Patrimônio líquido
Capital social 123.350    -               123.350       123.350      -                 123.350       
Reserva para reforço de capital de giro 41.988      -               41.988         29.607        -                 29.607         
Reserva de lucro 4.542        -               4.542           3.060          -                 3.060           
Prejuízos acumulados -            (27.163)        (27.163)       -                 (20.704)          (20.704)       

Total do patrimônio líquido 169.880    (27.163)        142.717       156.017      (20.704)          135.313       

Total dos passivos e patrimônio líquido 191.899    (27.163)        164.736       177.914      (20.704)          157.210       

2020 2019
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21. Conciliação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do 
exercício regulatório e societário--Continuação 

 

  
 
A seguir apresentamos a natureza e as devidas fundamentações dos ajustes apresentados no quadro 
acima: 
 
 

Societário
Ajustes 

CPCs Regulatório Societário
Ajustes 

CPCs Regulatório

Receita operacional bruta
Suprimento de energia elétrica 38.673       -                38.673        44.981       -                44.981        
Atualização do bônus de concessão 6.603         (6.603)       -              4.912         (4.912)       -              

45.276       (6.603)       38.673        49.893       (4.912)       44.981        

Deduções da receita bruta
     COFINS         (1.358) -            (1.358)                 (1.498) -            (1.498)         
     PIS            (294) -            (294)                       (324) -            (324)            
     Amortização do bônus de concessão         (5.295) 5.295         -                      (5.133) 5.133         -              
     P&D            (352) -            (352)                       (420) -            (420)            

  CFURH            (681) -            (681)                       (683) -            (683)            
  Taxa de Fiscalização            (147) -            (147)                       (110) -            (110)            

(8.127)       5.295         (2.832)         (8.168)       5.133         (3.035)         

Receita operacional líquida 37.149       (1.308)       35.841        41.725       221            41.946        

Custos e despesas
Encargos de uso da rede elétrica         (1.196) -            (1.196)                 (1.048) -            (1.048)         
Energia elétrica comprada para revenda            (464) -            (464)                    (6.880) -            (6.880)         
Pessoal e administradores         (2.049) -            (2.049)                 (1.813) -            (1.813)         
Material            (360) -            (360)                       (124) -            (124)            
Serviços de terceiros         (1.699) -            (1.699)                 (1.370) -            (1.370)         
Provisão para créditos de liquidação duvidosa              (55) -            (55)                           (67) -            (67)              
Reversão de perdas em recebíveis               49 -            49                                - -                  
Depreciação e amortização                (9) (5.154)       (5.163)                        (1) (4.665)       (4.666)         
Impostos, taxas e contribuições            (372) -            (372)                        298 -            298             
Aluguéis e arrendamentos                  - -            -                                 (6) -            (6)                
Seguros            (110) -            (110)                       (216) -            (216)            
Gastos diversos            (182) -            (182)                       (101) -            (101)            
Outras receitas operacionais                  - -            -                                41 -            41               

(6.447)       (5.154)       (11.601)       (11.287)     (4.665)       (15.952)       

Resultado da atividade 30.702       (6.462)       24.240        30.438       (4.444)       25.994        

Resultado financeiro
Despesas f inanceiras (116)          -            (116)            (97)            -            (97)              
Receitas financeiras 650            -            650             715            -            715             

534            -            534             618            -            618             

Resultado antes dos impostos sobre o lucro 31.236       (6.462)       24.774        31.056       (4.444)       26.612        

Imposto de renda e contribuição social corrente (1.592)       -            (1.592)         (1.770)       -            (1.770)         

Lucro do exercício 29.644       (6.462)       23.182        29.286       (4.444)       24.842        

2020 2019
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21.1. Ativo financeiro - contas a receber vinculado à concessão 
 
A Enel Green Power Paranapanema firmou em 05/01/2016, por 30 anos, contrato de concessão em regime 
de alocação de cotas de sua garantia física de energia e de potência, nos termos da Lei nº 12.783/2013, 
com pagamento da Bonificação pela Outorga - BO, no montante de R$132.738, fixados pela Resolução nº 
2 do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, de 18/09/2015 e no Edital do Leilão Aneel nº 
12/2015. 
 
O Poder Concedente realizou o leilão para outorga da concessão mediante a contratação de serviço de 
geração de energia elétrica, pelo menor valor do somatório do custo de Gestão dos Ativos de Geração - 
GAG e do Retorno da Bonificação pela Outorga - RBO, os quais compõe a remuneração da Companhia, 
denominada de Receita Anual de Geração - RAG. 
 
Em virtude de ser um crédito a receber relacionado ao contrato de concessão composto pelo Retorno da 
Bonificação pela Outorga, garantido pelo Poder Concedente durante o prazo da concessão e sem risco de 
demanda, a Enel Green Power Paranapanema classificou o montante a receber da Bonificação pela 
Outorga como ativo financeiro em função do direito incondicional da Companhia de receber o valor pago 
com atualização pelo IPCA e juros remuneratórios durante o período de vigência da concessão. A 
amortização corresponde aos valores recebidos mensalmente. Esse ativo não possui um mercado ativo, 
apresenta fluxo de caixa fixo determinável, e, portanto, foi classificado como �empréstimos e recebíveis�, 
inicialmente estimado com base no respectivo valor justo posteriormente mensurado pelo custo 
amortizado, calculado pelo método da taxa de juros efetiva. 
 
 
21.2. 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. 
 
As vidas úteis estimadas seguem as taxas especificadas na Resolução ANEEL no n°674, de 11 de agosto 
de 2015, (vigente a partir de 01 de janeiro de 2016). 
 
Na referida rubrica também se encontra registrado o valor pago pela Bonificação de Outorga - BO, fixado 
pela Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, de 18.09.2015 e Edital do Leilão 
Aneel nº 12/2015, conforme dispõe a Lei nº 12.783/2013 que vem sendo amortizado de forma linear até o 
término do prazo da bonificação. 
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22. Conciliação do patrimônio líquido societário e regulatório 
 
  

 
 

23. Conciliação do lucro líquido societário e regulatório 
 
 

 
 
 
 

xxxxxxxx 
 
 
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Contábeis Regulatórias 2020 

 
Os Diretores da Enel Green Paranapanema S.A. (�Companhia�), inscrita no CNPJ/MF Nº 23.842.003/0001-
78, com sede na cidade de Niterói, estado do Rio de janeiro, DECLARAM que reviram, discutiram e 
concordam com as Demonstrações Contábeis Regulatórias da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
 
 
 
Niterói - RJ, 30 de abril de 2021. 
 
 
Roberta Bonomi 
Diretora Presidente 
 
Francesco Tutoli 
Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle 
 
Fabio Destefani Campos 
Diretor de Operação e Manutenção 

Nota 2020 2019

Patrimônio líquido societário 169.880     156.017     

   Efeito dos Ajustes entre contabilidade societária versus regulatória

      Atualização do bônus de concessão 21.2 (27.163)     (20.704)     

Patrimônio líquido regulatório 142.717     135.313     

Nota 2020 2019

Lucro líquido conforme contabilidade societária 29.644       29.286       

Efeito dos Aajustes entre contabilidade societária versus regulatória

      Atualização do bônus de concessão 21.2 (6.462)       (4.444)       

Lucro líquido regulatório 23.182       24.842       
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Margot Frota Cohn Pires 
Diretora de Compras 
 
Camilo Rebollo Couto 
Diretor de Construção 
 
Eduardo Rietra Dyer 
Diretora de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 



 

 
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, 30 de abril de 2021. 
 
Outorgada: EGP Paranapanema S.A. 
 
 
 
Roberta Bonomi 

Diretora-Presidente 

 

 

Francesco Tutoli 

Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle 

 

 

Mara Ayesha Lopez Berrios 

Responsável da Administração 

 

 

Willian Teles de Souza 

Contador 

CRC 1SP266003/O-0 

 
 
 
 

Assinado por WILLIAN TELES DE SOUZA

Assinado por MARA AYESHA LOPEZ BERRIOS

Assinado por ROBERTA BONOMI



 
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. 
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