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ENEL TRADING BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 30.248.458/0001-25

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021
Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, 
a administração da Enel Trading Brasil S.A. (ou “Companhia”) submete à 
apreciação dos senhores o Relatório da Administração do exercício findo em 
31 de dezembro de 2021. 
1. PERFIL*
A Enel Trading Brasil S.A. (“Companhia” ou “Enel Trading”), sociedade por 
ações de capital fechado, com sede na Av. Oscar Niemeyer, 2000, Bloco 01, 
Sala 501, Santo Cristo, Rio de Janeiro, é controlada pela Enel Brasil S.A, e tem 
por objeto social a prática de atos de comércio atacadista e varejista de energia e 
de outros produtos não especificados anteriormente, atividades de importação e 
exportação, atividades de gestão, como produtos e serviços correlatos, bem como 
a participação em outras sociedades. A Enel Trading iniciou suas atividades de 
comercialização em janeiro de 2021. Em 29 de dezembro de 2020, a Companhia 
obteve autorização do Ministério de Minas e Energia para importar energia da 
Argentina e do Uruguai, válida até 31 de dezembro de 2022. A energia importada 
será destinada ao mercado de curto prazo brasileiro, nos termos da Portaria 
MME nº 339/2018, 304/2020 e 523/2021, em montantes estabelecidos pelo ONS 
– Operador Nacional do Sistema, no sentido de reduzir os custos de operação 
do SIN – Sistema Interligado Nacional. A Companhia e a Enel Green Power 
Cachoeira Dourada S.A. (CDSA) negociaram a cessão onerosa de determinados 
contratos de compra e venda de energia da CDSA para a Companhia. O tema 
foi aprovado no Conselho da Administração da CDSA em setembro de 2020 e o 
contrato de cessão entre as partes assinado em novembro de 2020. Em janeiro 
de 2021 foi aprovado pelo Conselho da Administração da CDSA a cessão de 
outros contratos de compra e venda de energia (contratos adicionais), tendo sido 
formalizada mediante aditivo assinado entre as partes em março de 2021. A 
cessão dos contratos aqui mencionados, ocorreu ao longo do exercício de 2021.
2. PRINCIPAIS INDICADORES
Indicadores Operacionais
 2021
Volume de energia vendida (GWh) 18.831
Quantidade de clientes (consumidores finais) 2.586
Quantidade de contratos firmados (consumidores finais) 420
Prazo médio dos contratos (anos) 5
Número de Colaboradores
 2021
Número de colaboradores próprios 57
Total 57
Indicadores Patrimoniais

2021 2020 Variação Var. %
Ativo total 932.904 7.998 924.906 >100,0%
Patrimônio líquido 214.046 2.344 211.702 >100,0%
Capital Social 5.280.312 991.000 4.289.312 >100,0%
Valor patrimonial por ação (R$) 0,0405 0,0024 0,0382 >100,0%

3. DESEMPENHO OPERACIONAL: A quantidade de energia vendida 
faturada pela Enel Trading em 2021 foi de 18.831 GWh. Em relação a carteira 
de clientes atendidos pela companhia, o número total de consumidores 
finais atendidos em 2021 foi de 2.586. Em relação a quantidade de contratos 
firmados com consumidores finais, para 2021 e os anos seguintes, foi de um 
total de 420, totalizando 27,5TWh, com prazo médio de 5 anos.
4. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Resultado Consolidado
Valores em R$ Mil
 2021 2020 Variação Var. %
Receita Operacional Bruta 4.916.607 2.051 4.914.556 >100,0%
Deduções da Receita Bruta (455.043) - (455.043) n/a
Receita Operacional Líquida 4.461.564 2.051 4.459.513 >100,0%
Custo do Serviço e despesas  
 operacionais (4.046.238) - (4.046.238) n/a
Resultado Financeiro 3.286 (1) 3.287 <100,0%
Lucro Antes do Imposto de Renda 418.612 2.050 416.562 >100,0%
Imposto de Renda e  
 Contribuição Social (142.378) (697) (141.681) >100,0%
Lucro Líquido/Prejuízo 276.234 1.353 274.881 >100,0%
Margem Líquida 6,19% 65,97% 59,78p.p 59,78p.p
Lucro Líquido por ação (R$) 0,0523 0,0003 0,05 >100,0%
A Enel Trading Brasil S.A. teve uma Receita Operacional Bruta de R$ 4.916,6 
milhões e uma Receita Operacional líquida de R$ 4.461,6 milhões em 2021.
Os custos do serviço e despesas operacionais apresentaram um total de R$ 
4.046,2 Milhões no ano de 2021. O Resultado Financeiro teve uma Receita 
Financeira de R$ 3,3 milhões. Em 2021, a Companhia registrou um Lucro 
Líquido de R$ 276,2 milhões.
5. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

2021 2020

Acionistas
Quantidade 

de Ações %
Quantidade 

de Ações %
Enel Brasil S.A. 5.280.312 100,00% 991.000 100,00%
Total 5.280.312 100,00% 991.000 100,00%
6. AGRADECIMENTOS
A Administração expressa seus agradecimentos aos acionistas, parceiros, 
fornecedores e clientes e, em especial, a todos os colaboradores, sejam 
próprios ou de empresas parceiras. Reconhece ainda que os resultados 
alcançados em 2021 se tornaram efetivos pelo especial comprometimento, 
dedicação e competência demonstrados.
A Administração.

Ativo Notas 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 157.058 1.451
Títulos e valores mobiliários 5 35.510 3.754
Contas a receber de clientes 6 734.463 -
Instrumentos financeiros derivativos 16 18 2.793
Outros créditos 230 -

Total do ativo circulante 927.279 7.998
Não circulante
Tributos diferidos 14 5.625 -
Total do ativo não circulante 5.625 -
Total do ativo 932.904 7.998
Passivo
Circulante
Fornecedores 7 598.159 -
Empréstimos e financiamentos 24 -
Instrumentos financeiros derivativos 16 1.291 742
Folha de pagamento 1.992 -
Imposto de renda e contribuição social a pagar 8 609 -
Outras obrigações fiscais 8 22.864 -
Dividendos a pagar 68.812 -
Cauções em garantias 9 25.107 4.215

Total do passivo circulante 718.858 4.957
Não circulante
 Tributos diferidos 14 - 697
Total do passivo não circulante - 697
Patrimônio líquido 10
Capital social 5.280 1.000
Capital social a integralizar (9) (9)
Reservas de lucros 2.341 1.353
Dividendos adicionais propostos 206.434 -

Total do patrimônio líquido 214.046 2.344

Total do passivo e patrimônio líquido 932.904 7.998
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação)  
Notas 2021 2020

Receita líquida 11 4.461.564 2.051
Custo de operação 12 (4.025.885) -
Lucro bruto 435.679 2.051
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas 12 (5.188) -
 Provisão para devedores duvidosos 6 (15.165) -
Total das despesas operacionais (20.353) -
Lucro antes do resultado financeiro e  
 impostos sobre o lucro 415.326 2.051
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 13 7.406 -
 Despesas financeiras 13 (4.120) (1)
 3.286 (1)
Lucro antes da contribuição social e  
 imposto de renda 418.612 2.050
Imposto de renda e contribuição social 14
 Correntes (148.700) -
 Diferidos 6.322 (697)
Lucro líquido do exercício 276.234 1.353
Lucro por ação 52,41 1,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 276.234 1.353
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 276.234 1.353
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
 (Valores expressos em milhares de reais)

Reservas de lucro

Capital 
social

Capital social 
integralizar

Reserva 
legal

Reserva para  
reforço de 

capital de giro

Proposta de  
distribuição de  

dividendos adicionais
Lucros  

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.000 (9) - - - - 991
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.353 1.353
Destinações - -
   Reserva legal - - 68 - - (68) -
   Reserva de lucros a realizar - - - 1.285 - (1.285) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.000 (9) 68 1.285 - - 2.344
Aumento de capital 4.280 - - - - - 4.280
Integralização de capital - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 276.234 276.234
Destinações
   Reserva legal - - 988 - - (988) -
   Dividendos mínimos obrigatorios - - - - - (68.812) (68.812)
   Dividendos adicionais propostos - - - - 206.434 (206.434) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.280 (9) 1.056 1.285 206.434 - 214.046

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2021 2020
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 276.234 1.353
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício  
 com o caixa das atividades operacionais:
Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa 15.165 -
Ajuste a valor justo de contratos de energia - positivo 18 (2.793)
Ajuste a valor justo de contratos de energia - negativo (1.291) 742
Imposto de renda e contribuição social correntes 148.700 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos (6.322) 697
 432.504 (1)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (749.628) -
Tributos a compensar - -
Instrumentos financeiros derivativos 4.597 -
Outros créditos (230) -
(Aumento) redução nos passivos operacionais:
Fornecedores 598.159 -

 2021 2020
Folha de pagamento 1.992 -
Impostos, taxas e contribuições a recolher 21.892 -
Cauções e garantia 20.892 4.215
Outras obrigações - -
 330.178 4.214
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (147.119) -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 183.059 4.214
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários (31.756) (3.754)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investi-
mentos (31.756) (3.754)
Atividades de financiamentos
Aumento de capital 4.280 -
Captação empréstimos e financiamentos 24 -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 4.304 -
Variação no caixa líquido da Companhia 155.607 460
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 1.451 991
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 157.058 1.451

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional: A Enel Trading Brasil S.A. (“Companhia” ou “Enel 
Trading”), sociedade por ações de capital fechado, com sede na Av. Oscar 
Niemeyer, 2000, Bloco 01, Sala 501, Santo Cristo, Rio de Janeiro, é controlada 
pela Enel Brasil S.A, e tem por objeto social a prática de atos de comércio 
atacadista e varejista de energia e de outros produtos não especificados ante-
riormente, atividades de importação e exportação, atividades de gestão, como 
produtos e serviços correlatos, bem como a participação em outras socieda-
des. Em 29 de dezembro de 2020, a Companhia obteve autorização do Minis-
tério de Minas e Energia para importar energia da Argentina e do Uruguai, 
válida até 31 de dezembro de 2022. A energia importada será destinada ao 
mercado de curto prazo brasileiro, nos termos da Portaria MME nº 339/2018, 
304/2020 e 523/2021, em montantes estabelecidos pelo ONS – Operador Na-
cional do Sistema, no sentido de reduzir os custos de operação do SIN – Sis-
tema Interligado Nacional. A Companhia e a Enel Green Power Cachoeira 
Dourada S.A. (CDSA) negociaram a cessão onerosa de determinados contra-
tos de compra e venda de energia da CDSA para a Companhia. O tema foi 
aprovado no Conselho da Administração da CDSA em setembro de 2020 e o 
contrato de cessão entre as partes assinado em novembro de 2020. Em janei-
ro de 2021 foi aprovado pelo Conselho da Administração da CDSA a cessão 
de outros contratos de compra e venda de energia (contratos adicionais), ten-
do sido formalizada mediante aditivo assinado entre as partes em março de 
2021. A cessão dos contratos aqui mencionados, ocorreu ao longo do exercí-
cio de 2021 e o valor total pago pela Companhia à CDSA foi de R$ 4.000. 1.1. 
Pandemia (Covid-19) - Impactos econômico-financeiros: Pessoas e so-
ciedade: Para os profissionais que realizam trabalhos operacionais, o Grupo 
Enel providenciou e disponibilizou, para cada profissional, equipamentos de 
proteção individual, bem como comunicações e recomendações contínuas re-
lacionadas a como evitar o contágio por Covid-19. Não obstante, os benefícios 
de saúde disponibilizados desde o início da pandemia, como por exemplo, 
apólices de seguro com cobertura adicional para os profissionais que eventu-
almente forem hospitalizados por decorrência de infecção por Covid-19, serão 
mantidos. Desde a adoção mais ampliada do trabalho remoto, intensificada 
após o início da pandemia, a nova forma de trabalho se demonstrou eficiente 
e com a mesma qualidade ora atingida pelo trabalho em loco. Este resultado 
só é possível pelos constantes investimentos em digitalizações e sistemas 
realizados pelo grupo. Essa nova realidade se tornou uma oportunidade para 
expansão da prática do trabalho remoto. Monitoramento e plano estratégi-
co: A Companhia tem realizado acompanhamento constante relacionado à 
estratégia e manutenção da qualidade dos serviços, bem como à 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. Para prevenir ou amenizar qualquer efeito 
negativo que possa, porventura, ser identificado em suas linhas de negócios, 
a Administração continuará a monitorar suas atividades, demandas, resulta-
dos operacionais e de suporte, para que possa, de forma tempestiva, tomar 
ações que previnam ou amenizem tais efeitos. 2. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações financeiras: Em 26 de maio de 2022 a Dire-
toria da Companhia aprovou a emissão das presentes demonstrações finan-

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ceiras. 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da 
Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. A Companhia considerou as orientações contidas na Orienta-
ção Técnica OCPC 07 na elaboração das demonstrações financeiras. Dessa 
forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras es-
tão evidenciadas nas notas explicativas e correspondem às utilizadas pela 
Administração da Companhia na sua gestão. 2.2. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, ex-
ceto quando indicada a base diferente de mensuração. 2.3. Moeda funcional, 
conversão de saldos e transações em moeda estrangeira: As demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional 
da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais pró-
ximo, exceto quando indicado de outra forma. As transações em moeda es-
trangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional, são registra-
das de acordo com a taxa de câmbio vigente na data de cada transação. No 
final do a que se refere o relatório, os itens monetários em moeda estrangeira 
são reconvertidos pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os ganhos e per-
das resultantes da atualização desses ativos e passivos são reconhecidos 
como receitas ou despesas financeiras no resultado, as exceções são as tran-
sações cujos ganhos e perdas são reconhecidas em outros resultados abran-
gentes. 3. Principais políticas contábeis, estimativas e julgamentos: 3.1. 
Principais políticas contábeis: 3.1.1. Reconhecimento de receita: As re-
ceitas são reconhecidas de acordo com o CPC 47 – Receita de Contrato com 
Cliente (“CPC 47”). A aplicação inicial da norma ocorreu em 1º de janeiro de 
2018. A norma estabeleceu um modelo para reconhecimento de receitas origi-
nadas de contratos com clientes, 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 a um cliente. A Companhia reconhece 
suas receitas quando uma obrigação de performance é satisfeita, sendo con-
siderado o valor que se espera receber em troca da transferência de bens ou 
serviços. As receitas são reconhecidas a medida que for provável o recebi-
mento da contraprestação financeira em troca dos bens ou serviços ora trans-
feridos, considerando também, a capacidade e intenção de seus clientes em 
cumprir com os pagamentos determinados em contrato. A receita de comer-
cialização de energia é registrada com base em contratos bilaterais firmados 
com agentes de mercado e devidamente registrados na Câmara de Comercia-
lização de Energia (“CCEE”) reconhecida pelo valor justo da contraprestação 
a receber. a) Receita de venda de energia. As receitas de venda de energia 
elétrica são reconhecidas no resultado de acordo com as regras estabelecidas 
através do mercado de energia elétrica, as quais estabelecem a transferência 
dos riscos e benefícios sobre a quantidade definida em contrato com os clien-
tes. A apuração do volume de energia comercializado ocorre em bases men-
sais ou conforme estabelecido em cláusulas contratuais. As receitas de supri-
mentos de energia elétrica incluem também as transações no mercado de 
curto prazo. As vendas de energia na Câmara de Comercialização de Energia 
(“CCEE”) são reconhecidas pelo valor justo da contraprestação a receber 
quando há um excedente de geração, após a alocação de energia no MRE, 
denominada (“energia secundária”), liquidada no mercado SPOT (“mercado 
de curto prazo”) ao valor do Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”) e 

comercializado no âmbito da CCEE, nos termos da Convenção de Comercia-
lização de energia elétrica. 3.1.2. Perda esperada para crédito de liquida-
ção duvidosa (“PECLD”): As perdas esperadas foram mensuradas com 
base nas perdas de crédito esperadas para todo período útil do ativo financei-
ro, 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 de perda de cré-
dito da Companhia cujo modelo permite adoção de premissas específicas, 
como por exemplo, aplicação de garantias e determinação e mudança de risco 
de crédito individual. A Companhia determina percentuais de perdas espera-
das de crédito (“Expected Credit Losses – ECL”) desde o reconhecimento ini-
cial do ativo financeiro, estes percentuais são determinados através da expec-
tativa de perda e resultados possíveis, ou seja, a Probabilidade de Inadimplên-
cia (“Probability of Default – PD”) e o percentual de perda realizada em decor-
rência da inadimplência (“Loss given default – LGD”), os percentuais de perda 
esperada de crédito, ora aplicados, aumentam à medida que os ativos finan-
ceiros envelhecem. A quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a 
mudanças nas circunstâncias e nas condições econômicas previstas. A expe-
riência histórica de perda e crédito da Companhia e a previsão das condições 
econômicas também podem não representar o padrão real do cliente no futu-
ro. 3.1.3. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica os instrumentos 
financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiridos, e determi-
na a classificação no reconhecimento inicial quando é parte das disposições 
contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são classifica-
dos, no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao cus-
to amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao 
valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no re-
conhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratu-
ais do ativo financeiro. A Companhia, inicialmente, mensura seus ativos finan-
ceiros ao seu valor justo acrescidos dos custos de transação, no caso de um 
ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. Para que 
um ativo seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, este deve gerar fluxos de 
caixa que sejam exclusivamente pagamentos de principal e de juros sobre o 
valor do principal em aberto. Os demais ativos que, não estejam estritamente 
relacionados a pagamentos de principal e de juros são classificados e mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos passivos finan-
ceiros no reconhecimento inicial é realizada ao valor justo por meio do resulta-
do, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos designados 
como instrumento de proteção. Todos os passivos são mensurados inicial-
mente ao seu valor justo, e, subsequentemente, são classificados em duas 
categorias: passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado e passi-
vos financeiros ao custo amortizado. a) Classificação – Ativos e passivos 
financeiros: A Companhia adotou o CPC 48 – Instrumentos financeiros e 
seus ativos e passivos financeiros foram mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor 
justo por meio do resultado (“VJR”), conforme apropriado. b) Desreconheci-
mento (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 finan-
ceiros 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 transfe-
riu o controle sobre o ativo. c) Desreconhecimento (baixa) dos passivos fi-
nanceiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revoga-
da, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substitu-
ído 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 reconhe-
cimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores 
contábeis reconhecida na demonstração do resultado. d) Instrumentos finan-
ceiros, apresentação líquida: Os ativos financeiros e passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, 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. e) 
Instrumentos financeiros derivativos - compra e venda a termo de ener-
gia: A finalidade é gerar lucro por flutuações de preço no curto prazo ou ganho 
com margem em operações de longo prazo. Tais operações de compra e ven-
da de energia são transacionadas em mercado ativo e atendem a definição de 
instrumentos financeiros, devido ao fato de que são liquidadas em energia, e 
prontamente conversíveis em dinheiro. Tais contratos são contabilizados 
como derivativos segundo o CPC 48 e são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras pelo valor justo, na data em que o derivativo é celebrado, e é rea-
valiado a valor justo na data do balanço. O valor justo dos derivativos é estima-
do com base na metodologia de nível 2, com utilização de cotações de preços 
publicadas em mercados ativos que considera: (i) preços estabelecidos nas 
operações de compra e venda recentes; (ii) margem de risco no fornecimento; 
e (iii) preço de mercado projetado no período de disponibilidade. Sempre que 
o valor justo no reconhecimento inicial para esses contratos diferir do preço da 
transação, um ganho ou perda será reconhecido na receita operacional da 
Companhia. A Companhia possuiu contratos de compra e venda firmados com 
empresas do grupo Enel, que não são tratados como derivativos. 3.1.4. Perda 
por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administra-
ção 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 con-
tábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalo-
rização 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 semelhan-
tes. 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 separa-
damente pela administração para cada unidade geradora de caixa às quais os 
ativos estejam alocados. As projeções baseadas nestas previsões e orçamen-
tos geralmente abrangem o período de cinco anos. Uma taxa média de cresci-
mento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros após 
o quinto ano. Em 31 de dezembro de 2021, não foram observados indicativos 
de que os ativos relevantes da Companhia estivessem registrados por valor 
superior ao seu valor recuperável líquido. 3.1.5. Imposto de renda e contri-
buição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corren-
te e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto 
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto dife-
rido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à com-
binação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líqui-
do ou em outros resultados abrangentes. Imposto corrente: A despesa de 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar 
ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fis-
cal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou 
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. 
Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do ba-
lanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se 
certos critérios forem atendidos. Imposto diferido: Imposto diferido é gerado 
por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos 
e passivos e seus valores contábeis. Ativos fiscais diferidos são reconhecidos 
em relação aos créditos e perdas tributários e diferenças temporárias dedutí-
veis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros futuros tribu-
táveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. O valor contábil 
dos ativos fiscais diferidos é revisado em cada data do balanço e baixado na 
extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponí-
veis para permitir que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utiliza-
do. Ativos fiscais diferidos baixados são revisados a cada data do balanço e 
são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis 
futuros permitirão que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados. Ativos e 
passivos fiscais diferidos são mensurados à taxa de imposto que é esperada 
de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, 
com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na 
data do balanço. Tributo diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente 
no patrimônio líquido também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na 
demonstração do resultado. Itens de tributos diferidos são reconhecidos de 
acordo com a transação que originou o tributo diferido, no resultado abrangen-
te ou diretamente no patrimônio líquido. O imposto diferido ativo e passivo são 
compensados somente se atenderem os critérios estabelecidos na norma con-
tábil. Ativo fiscal diferido é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não 
utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponí-
vel para permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento significativo 
da Companhia é requerido para determinar o valor do ativo fiscal diferido que 
pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis 
futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. A compen-
sação dos prejuízos fiscais acumulados fica restrita ao limite de 30% do lucro 
tributável gerado em determinado exercício fiscal. Os ativos fiscais diferidos 
não prescrevem. 3.2. Uso de estimativas e julgamentos: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utili-
zadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na pre-
paração das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos 
e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A liquidação 
das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores sig-
nificativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente. As principais es-
timativas e premissas compreendem: imposto de renda e contribuição social 
diferidos, perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros, perda 
esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) e instrumentos finan-
ceiros derivativos. 3.3. Pronunciamentos novos ou alterados que estão 
vigentes em 31 de dezembro de 2021: A Companhia avaliou os novos pro-
nunciamentos ou alterações realizadas aos pronunciamentos já existentes, e 
quando aplicável, os implementou conforme requerido pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (“CPC”). As novas normas contábeis ou aquelas altera-
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das que passaram a vigorar para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021 estão evidenciadas a 
seguir: a) 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 arrenda-
dores através de alterações de contratos de arrendamentos em decorrência da pandemia de Covid-19. (i) 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: (ii) A 
alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para o arrendamento que é subs-
tancialmente igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento imediatamente anterior à alteração; (iii) Qualquer 
redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de 
junho de 2021; e (iv) 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. b) Alterações aos CPC 
38, CPC 40 (R1) e CPC 48 – Instrumentos financeiros, reconhecimento e mensuração, evidenciação e instrumentos 
financeiros. Os pronunciamentos contábeis supracitados foram alterados em virtude da recente reforma realizada 
sobre as taxas interbancárias oferecidas (IBORs), tais taxas são referências de juros, como por exemplo, LIBOR, 
EURIBOR e TIBOR. Dessa forma, o IASB emitiu a reforma da taxa de juros de referência que resultou na alteração dos 
CPC 40 e CPC 48. Tais alterações modificam, principalmente, as exigências específicas de contabilização de hedge 
para permitir a manutenção da contabilização destes instrumentos de proteção durante o período de incerteza gerado 
pela reforma da taxa de juros de referência. A Companhia não possui transações neste escopo. 3.4. 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 financeiras da Companhia, foram avaliadas e estão litadas 
na tabela a seguir. Se aplicável aos negócios da Companhia, os pronunciamentos novos ou alterados serão adotados 
assim que sua adoção entrar em vigor.
Pronunciamentos novos ou alterados Natureza da alteração Vigente para períodos  

anuais iniciados em ou após

CPC 27 – Imobilizado
Prover guidance para a contabilização tran-
sações que envolvem venda de itens pro-
duzidos 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 cumprimen-
to 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
CPC 32 – Tributos sobre o Lucro Imposto diferido relacionado a ativos e pas-

sivos decorrentes de uma única transação 1° de janeiro de 2023
CPC 36 (R3) – Demonstrações Consoli-
dadas e CPC 18 (R2) – Venda ou Con-
tribuição de Ativos entre um Investidor e 
sua Coligada ou Joint venture

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

Ainda não determinado pelo 
CFC

4. Caixa e equivalentes: 
 2021 2020
Caixa e contas correntes bancárias 157.058 1.451
Total de caixa e equivalentes de caixa 157.058 1.451
 O excedente de caixa da Companhia é aplicado de forma conservadora em ativos financeiros de baixo risco, sendo 
os principais instrumentos financeiros representados por CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) e operações 
compromissadas. Os investimentos têm alta liquidez, sendo prontamente conversíveis em recursos disponíveis de 
acordo com as necessidades de caixa da Companhia em um valor conhecido e com risco insignificante de perda. 
As aplicações financeiras da Companhia buscam rentabilidade compatível às variações do CDI. Dada à natureza e 
característica das aplicações financeiras, estas já estão reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado. 
5. Títulos e valores mobiliários:
 2021 2020
Fundos de investimentos não exclusivos 35.510 3.754
Total de títulos e valores mobiliários 35.510 3.754
Por meio de fundos exclusivos, a Companhia aplica seus excedentes de caixa em títulos públicos pós-fixados e pré-
fixados, além de outros instrumentos tradicionais de renda fixa com baixo risco de crédito e alta liquidez.
6. Contas a receber de clientes

A vencer
Vencidos 

até 90 dias
Vencidos há 

mais de 90 dias 2021 2020
Consumidores e concessionárias 427.627 8.428 2.166 438.221 -
Mercado de curto prazo - - - - -
Contas a receber partes relacionadas (nota 15) 94.421 216.986 - 311.407 -

522.048 225.414 2.166 749.628 -
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidos - - (15.165) (15.165) -

522.048 225.414 (12.999) 734.463 -
Circulante 734.463 -

A movimentação da provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
2020 Adição 2021

Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa - (15.165) (15.165)
- (15.165) (15.165)

7. Fornecedores:
2021 2020

Compra de energia 227.869 -
Compra de energia com partes relacionadas (nota 15) 369.101 -
Materiais e serviços 1.189 -
Total 598.159 -
8. Imposto de renda e contribuição social a pagar e outras obrigações fiscais: O saldo de imposto de renda e 
contribuição social a pagar é de R$ 609. A composição das outras obrigações fiscais, estão demonstradas a seguir:

2021 2020
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 22.426 -
Programa de Integração Social (PIS) 70 -
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 362 -
Outros 6 -
Total 22.864 -
9. Cauções em garantias: Como forma de cumprimento de garantias, a Companhia possibilita que os clientes 
depositem cauções relacionados aos contratos de venda de energia que são mantidos até o final do contrato, quando 
o cliente tem a opção de reaver os valores caucionados atualizados ou compensar com as últimas faturas de energia. 
O saldo de cauções e depósitos é de R$25.107 em 31 de dezembro de 2021 (R$4.215 em 31 de dezembro de 2020).
10. Patrimônio líquido: a) Capital social: A Companhia possuía a seguinte composição acionária, para 31 de 
dezembro de 2021 e 2020:

2021 2020

Acionista
Quantidade de 

Ações (unidades)
% de participação 

no capital
Quantidade de 

Ações (unidades)
% de participação 

no capital
Enel Brasil S.A. 5.280.312 100% 1.000.000 100%
Total 5.280.312 100% 1.000.000 100%
Em 29 de janeiro de 2021, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 4.280 passando 
dos atuais R$ 1.000 para R$ 5.280 mediante a emissão de 4.280.312, novas ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$1,00 (um real) cada. O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2021 é de 
R$ 5.271 (R$ 991 em 31 de dezembro de 2020). b) Destinação de resultado: O estatuto social da Companhia determina 
a distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76. A Companhia excedeu o limite das suas reservas de lucros e encaminhará o assunto para AGO, que deverá 
deliberar sobre a capitalização ou distribuição do excesso, de acordo com o estatuto social e artigo 199 da Lei nº 6.404/76.

2021 2020
Lucro líquido do exercício 276.234 1.353
(-) Reserva Legal (988) (68)
Lucro líquido ajustado 275.246 1.285
Dividendos mínimos obrigatórios 68.812 -
Dividendos adicionais propostos 206.435 -
Reserva reforço capital de giro - 1.285
Saldo de lucros acumulados - -
Em Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada em 20 de abril de 2021, foi aprovada a proposta de destinação do 
resultado do exercício social de 2020 para constituição de reserva de lucros a realizar no montante de R$1.285. 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 25 do estatuto social da Companhia. 
11. Receita líquida:

2021 2020
Receita de comercialização de energia 3.284.843 -
Receita de comercialização de energia - partes relacionadas (nota 15) 1.634.538 -
Ganho (perda) com compra e venda a termo de energia (2.774) 2.051
Total da receita operacional bruta 4.916.607 2.051
(-) Deduções da receita
  PIS (81.170) -
  ICMS (373.873) -
Total de deduções da receita (455.043) -

4.461.564 2.051
12. Custo do serviço e despesas gerais e administrativas:

2021 2020

Custo do 
serviço

Despesas 
gerais e  

adminis-
trativas Total

Custo do 
serviço

Despesas 
gerais e 

adminis-
trativas Total

Pessoal (6.093) (2.807) (8.900) - - -
Energia elétrica comprada para revenda (1.315.292) - (1.315.292) - - -
Energia elétrica comprada para revenda -  
 Partes relacionadas (nota 15) (2.704.001) - (2.704.001) - - -
Serviços de terceiros (499) (522) (1.021) - - -
Outras despesas - (1.859) (1.859) - - -
Total (4.025.885) (5.188) (4.031.073) - - -
13. Resultado financeiro: 2021 2020
 Receitas financeiras 

Renda de aplicações financeiras 4.992 -
Outras receitas financeiras 2.828 -
(-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras (414) -

 Total das receitas financeiras 7.406 -
 Despesas financeiras 

Atualização de impostos e multas (4.120) (1)
 Total das despesas financeiras (4.120) (1)
 Total 3.286 (1)
14. Imposto de renda e contribuição social: A reconciliação da provisão para o imposto de renda e contribuição 
social, calculada pelas alíquotas fiscais vigentes, com os valores constantes na demonstração do resultado é 
apresentada abaixo:

2021 2021 2020 2020
Imposto 

de renda
Contribuição 

social
Imposto  

de renda
Contribuição 

social
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 418.612 418.612 2.050 2.050
Reversão dos juros sobre capital próprio
Alíquota nominal dos tributos 25% 9% 25% 9%

(104.629) (37.675) (513) (185)
Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo
Permanentes - despesas indedutíveis e multas (71) (26) - -
Incentivos fiscais 23 - - -

Imposto de renda e contribuição social no resultado (104.677) (37.701) (513) (185)
Imposto de renda e contribuição social correntes (109.326) (39.374) - -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.649 1.673 (513) (185)
Total (104.677) (37.701) (513) (185)
Alíquota Efetiva 25,01% 9,01% 25,00% 9,00%
Imposto de renda e contribuição social diferidos: O saldo dos impostos diferidos está composto da seguinte forma:

Balanços patrimoniais DRE
2021 2020 2021 2020

IR e CS sobre diferenças temporárias - resultado 5.625 (697) 6.322 (697)
Ajuste a valor justo positivo - - - 252
Ajuste a valor justo negativo - - - (949)
Provisão ganho/perda com instrumentos financeiros derivativos 433 (697) 1.130 -
Provisão materiais e serviços 36 - 36 -
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa 5.156 - 5.156 -
Efeito no resultado do exercício 5.625 (697) 6.322 (697)

15. Partes relacionadas: Os contratos foram firmados entre a Companhia e sociedades controladas, diretamente e 
indiretamente, pelo Grupo Enel no Brasil (“Companhias”), controlador da Companhia. 

Natureza da  
transação Parte Relacionada Vigência

31.12.2021 31.12.2020 2021 2020
Ativo  

circulante
Passivo 

circulante
Ativo  

circulante
Passivo 

circulante Receita (Despesa)
Contrato de 

MVE (Compra 
de energia  
excedente)

Eletropaulo Dezembro 
2021 - (2.590) - - - (57.243)

Compra/Venda 
de Energia

Ampla Energia e Serviços

Até o 
final da 

concessão

- (408) - - 9.179 -
Enel Green Power Cachoeira - (63.714) - - 60.737 -
CELG Distribuicao S/A. CE - (541) - - 11.797 -
Enel Green Power Volta Grande - (7.897) - - 104.458 -
EGP Esperanca 16 11.686 (10.381) - - (1.303) -
EGP Esperanca 21 13.139 (13.889) - - 750 -
EGP Esperanca 22 17.681 (13.311) - - (4.369) -
EGP Esperanca 25 6.865 (6.067) - - (799) -
EGP Esperanca 26 9.453 (11.638) - - 1.013 -
EGP São Gonçalo II 07 897 (1.373) - - 4.627 -
EGP São Gonçalo II 08 - (1.630) - - 17.190 -
EGP São Gonçalo II 11 - (1.630) - - 17.190 -
EGP São Gonçalo II 12 - (1.630) - - 17.190 -
EGP Fonte Dos Ventos 02 5.470 (7.012) - - 1.541 -
EGP Fonte Dos Ventos 03 4.636 (6.300) - - 1.664 -
EGP São Gonçalo 14 11.511 (1.806) - - (19) -
EGP São Gonçalo 15 11.511 (1.806) - - (9.332) -
EGP São Gonçalo 17 12.895 (1.806) - - (15.625) -
EGP São Gonçalo 18 8.292 (1.806) - - (17.283) -
EGP São Gonçalo 19 12.793 (1.792) - - (15.909) -
EGP Cumaru 01 614 (14.992) - - 14.155 -
EGP São Gonçalo 10 1.439 (922) - - (6.835) -
EGP São Gonçalo 21 9.134 (922) - - (8.483) -
EGP São Gonçalo 4 3.098 (922) - - 16.222 -
EGP São Gonçalo 5 13.345 (7.216) - - 25.329 -
EGP Ventos Santa Ângela 3 1.486 (2.342) - - 14.236 -
EGP Ventos Santa Ângela 4 1.430 (2.113) - - 10.867 -
EGP Ventos Santa Ângela 5 215 (2.782) - - 25.868 -
EGP Ventos Santa Ângela 6 167 (2.692) - - 24.440 -
EGP Ventos Santa Ângela 9 (3.333) - - 30.481 -
EGP Ventos Santa Ângela 10 - (2.941) - - 26.818 -
EGP Ventos Santa Ângela 11 246 (3.163) - - 28.825 -
EGP Ventos Santa Ângela 14 - (2.954) - - 27.154 -
EGP Ventos Santa Ângela 15 1.623 (3.068) - - 35.103 -
EGP Ventos Santa Ângela 17 1.588 (3.001) - - 35.589 -
EGP Ventos Santa Ângela 19 1.122 (2.116) - - 21.046 -
EGP Ventos Santa Ângela 20 722 (2.364) - - 24.611 -
EGP Ventos Santa Ângela 21 884 (2.160) - - 22.646 -
EGP Ventos Santa Esper 13 11.846 (9.335) - - (2.511) -
EGP Ventos Santa Esper 15 14.748 (14.263) - - (1.402) -
EGP Ventos Santa Esper 17 10.320 (12.008) - - 875 -
EGP São Gonçalo 6 2.694 (3.950) - - 28.937 -
EGP Cumaru 02 9.296 (14.036) - - 4.740 -
EGP Cumaru 03 13.862 (13.695) - - (262) -
EGP Cumaru 04 11.402 (13.221) - - (1.416) -
EGP Cumaru 05 10.521 (12.310) - - (1.405) -
EGP Ventos Santa Ângela 12 2.420 (1.807) - - 15.893 -
EGP Ventos Santa Ângela 16 235 (1.975) - - 17.752 -
EGP Ventos Santa Ângela 13 235 (1.782) - - 17.563 -
EGP Ventos Santa Ângela 18 207 (1.851) - - 18.538 -
EGP Ventos Santa Esper 08 8.610 (6.849) - - (1.761) -
Alvorada Energia S/A - (280) - - 981 -
Isamu Ikeda Energia S/A - (1.308) - - 11.026 -
Quatiara Energia S/A - (936) - - 3.396 -
EGP Tacaico Eólica S/A 760 (573) - - 8.660 -
EGP Pedra do Gerônimo Eol 952 (1.959) - - 23.933 -
EGP Emiliana Eólica S/A 930 (1.716) - - 4.249 -
EGP Pau Ferro Eólica S/A 1.223 (2.124) - - 7.421 -
EGP Joana Eólica S/A 843 (509) - - 2.114 -
EGP Modelo I Eólica S/A 1.197 (1.428) - - 8.898 -
EGP Modelo II Eólica S/A 840 (960) - - 7.317 -
EGP Cabeca de Boi S/A 786 - - - (9.256) -
EGP Fazenda S/A 655 - - - (7.713) -
EGP Dois Riachos Eólica S/A 3.038 (192) - - 6.302 -
EGP Salto Apiacas S/A 917 - - - (10.799) -
EGP Delfina B Eólica S/A 912 (1.368) - - 21.803 -
EGP Delfina C Eólica S/A 236 (1.400) - - 3.824 -
EGP Delfina D Eólica S/A 898 (3.625) - - 26.470 -
EGP Delfina E Eólica S/A 912 (1.990) - - 26.301 -
EGP Boa Vista Eólica S/A 682 (1.084) - - 35.270 -
EGP São Abraão Eólica Sa 889 (3.137) - - 40.109 -
EGP Morro do Chapeu II Eo 2.186 (872) - - 11.658 -
EGP Morro do Chapeu I Eol 2.203 (736) - - 7.374 -
EGP Paranapanema S/A - (748) - - 4.628 -
EGP Zeus II-Delfina VIII 1.145 (2.015) - - 18.371 -
EGP Santa Ângela 1.376 (2.126) - - 14.937 -
EGP São Gonçalo 3 11.420 (662) - - 8.824 -
EGP Ventos Santa Ângela 1 1.435 (2.123) - - 11.469 -
EGP Ventos Santa Ângela 7 445 (1.786) - - 16.370 -
EGP Ventos Santa Ângela 8 146 (2.454) - - 22.452 -
EGP São Gonçalo 1 2.800 (1.277) - - 11.739 -
EGP São Gonçalo 2 1.440 (922) - - 16.456 -
EGP São Gonçalo 22 9.134 (922) - - (8.494) -
Socibe Energia S/A 669 (1.760) - - 19.820 -

Capital Social a 
integralizar Enel Brasil S.A - - - 9 - -

Total de partes relacionadas 311.407 (369.101) - 9 1.012.220 (57.243)
Remuneração dos Administradores: A remuneração total do Conselho de Administração e dos administradores da 
Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 275. A Companhia mantém ainda benefícios 
usuais de mercado para rescisões de contratos de trabalho.
16. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro: Considerações gerais: A 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 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 cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A 
Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a 
receber) e depósitos em bancos e instituições financeiras. Este risco é avaliado como baixo, tendo em vista a política 
de cobrança e negociação com os seus clientes, sendo o principal cliente parte relacionada, bem como pela política de 
gerenciamento financeiro administrado pela tesouraria da Companhia. Os recursos excedentes são investidos apenas 
em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. A exposição máxima ao risco de crédito na data-
base é o valor registrado de cada classe de ativos financeiros mencionados nas notas explicativas nº 4 e 5. b) 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. Os passivos financeiros da Companhia correspondem em sua maioria a rubrica de fornecedores de curto 
prazo onde o fluxo de caixa esperado é igual ao valor contábil registrado no balanço da Companhia. c) Risco de 
mercado: A Companhia celebra contratos de curto prazo para comercialização futura de energia de acordo com 
as determinações e exigências regidas pela CCEE (“Camara de Comercialização de Energia Elétrica”). A CCEE é 
responsável por assegurar que a transação realizada entre os agentes do mercado seja devidamente honrada entre 
as partes assegurando o exercício do direito exequível aos participantes, bem como as obrigações. A Companhia 
celebra contratos de curto prazo para comercialização futura de energia de acordo com as determinações e exigências 
regidas pela CCEE (“Camara de Comercialização de Energia Elétrica”). A CCEE é responsável por assegurar que a 
transação realizada entre os agentes do mercado seja devidamente honrada entre as partes assegurando o exercício 
do direito exequível aos participantes, bem como as obrigações. A Companhia está sujeita a flutuação dos preços 
negociados no qual o valor dos contratos são modificados em resposta à alteração dos preços de energia e sua 
liquidação ocorre em data futura. Tais preços atendem ao nível hierárquico de nível 2 cotados para ativos e passivos 
similares nos submercados regionais de energia com informações corroboradas pelos principais participantes do 
mercado. Classificação e valorização dos instrumentos financeiros: Os títulos e valores mobiliários registrados 
nas demonstrações financeiras estão contabilizados a valor de mercado. O método de mensuração utilizado para 
cômputo do valor de mercado dos instrumentos financeiros foi o fluxo de caixa descontado, considerando expectativas 
de liquidação desses ativos e passivos, assim como as taxas de mercado vigentes, respeitando as particularidades de 
cada instrumento na data do balanço:

2021 2020

Categoria Nível
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativo
Caixa e equivalente de caixa Custo amortizado 2 157.058 157.058 1.451 1.451
Titulos e valores mobiliários Valor justo por meio de resultado 2 35.510 35.510 3.754 3.754
Contas a receber de clientes Custo amortizado 2 35.510 35.510 3.754 3.754
Instrumentos financeiros derivativos Valor justo por meio de resultado 2 18 18 2.793 2.793
Passivo
Fornecedores Custo amortizado 2 598.159 598.159 - -
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado 2 24 24 - -
Instrumentos financeiros derivativos Valor justo por meio de resultado 2 1.291 1.291 742 742
Dividendos a pagar Custo amortizado 2 68.812 68.812 - -
Os títulos e valores mobiliários registradas nas demonstrações financeiras aproximam-se do valor justo, pois são 
efetuadas a juros pós-fixados e apresentam liquidez imediata. 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. Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia possui alguns 
contratos de compra e venda de energia mantidos para negociação no mercado que são mensurados a uma curva de 
preço futuro de mercado (curva forward). O objetivo dessa operação é obter ganhos através da variação de preço no 
mercado e considera a política de risco da Companhia. Tais operações são transacionadas em mercado ativo e atendem 
a definição de instrumentos financeiros de acordos com as normas contábeis CPC48. O valor justo dos derivativos é 
estimado com base na metodologia de nível 2, com utilização de cotações de preços publicadas em mercados ativos que 
considera: (i) preços estabelecidos nas operações de compra e venda recentes; (ii) margem de risco no fornecimento; e 
(iii) preço de mercado projetado no período de disponibilidade. A posição desses contratos em 2021 é conforme segue:
 2021 2020
Ajuste a valor justo dos contratos de energia - positivo 18 2.793
Ajuste a valor justo dos contratos de energia - negativo (1.291) (742)

(1.273) 2.051
Gerenciamento de riscos: A Companhia segue as diretrizes do Sistema de Controle de Gestão de Risco (SCGR) 
definido no nível da Holding (Enel Spa), que estabelece as diretrizes para a gestão de risco por meio das respectivas 
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normas, procedimentos, sistemas, etc., que serão aplicadas nos diferentes níveis da Companhia, nos processos de 
identificação, análise, avaliação, tratamento e comunicação dos riscos que o negócio enfrenta continuamente. Estes 
são aprovados pelo Conselho de Administração da Enel SpA, que abriga um comitê de controles e riscos, que apoia a 
avaliação e decisões do conselho com relação aos controles internos e sistema de gestão de risco, bem como aquelas 
relacionadas à aprovação de relatórios financeiros periódicos afirmações. Para isso, existe uma política específica 
de controle e gestão de riscos dentro de cada Empresa, que é revisada e aprovada no início de cada ano pelo 
Conselho de Administração, observando e aplicando os requisitos locais em termos de cultura de risco. Cabe destacar 
que, a política de controle e gestão de riscos complementa outras políticas específicas que são estabelecidas em 
relação a determinados riscos, funções corporativas ou negócios do grupo, e que incluem limites e indicadores que 
são posteriormente monitorados, são elas: política de gestão de garantias, política controle de risco de commodities, 
política de controle de risco de crédito e contraparte, política de controle de risco financeiro e política de cobertura 
(taxa de câmbio e taxa de juros). A Companhia busca proteção para todos os riscos que possam afetar seus objetivos, 
utilizando 6 macros categorias de riscos: financeiros; estratégicos; governança e cultura; tecnologia digital, compliance, 
operacional, e 37 sub-categorias de riscos para identificar, avaliar, tratar e monitorar seus riscos: O sistema está sujeito 
a testes periódicos e verificações, levando em consideração a evolução das operações corporativas e a situação em 
questão, assim como as melhores práticas. Estrutura de gerenciamento de riscos: O Grupo Enel possui um comitê 
global de gerenciamento de riscos, o qual possui as seguintes atribuições: aprovar as políticas de risco propostas pela 
área de Holding; aprovar os limites de exposição propostos; autorizar a quebra de limites; definir estratégias de risco 
mediante a identificação de planos de ação e instrumentos para mitigar riscos e supervisão geral sobre a gestão e 
controle de riscos. O sistema de gestão de risco do Grupo Enel considera três linhas de defesa para obter uma gestão 
eficaz e eficiente de gestão e controle de riscos, onde as unidades de negócios e controles internos são a primeira 
linha de defesa, a área de gestão de riscos, atuando como segunda linha de defesa e, finalmente, a auditoria Interna 
atuando como terceira linha de defesa. Cada uma dessas três “linhas” desempenha um papel diferente dentro da 
estrutura de governança mais ampla da organização e tem a obrigação de informar e manter a alta administração e os 
diretores atualizados sobre a gestão de riscos, sendo que a alta administração é informada pela primeira e segunda 

linhas de defesa e o Conselho de Administração (Diretores) por sua vez pela segunda e terceiras linhas de defesa. 
A área de gestão de riscos possui a Certificação Internacional ISO 31000:2018 (G31000) e atua de acordo com 
as diretrizes vigentes desta norma internacional para gerenciar os riscos das empresas, onde o principal objetivo é 
identificar riscos (endógenos e exógenos) de forma preventiva, analisar, avaliar de forma a quantificar a probabilidade 
e o impacto, dentro da fase de avaliação de riscos , bem como o tratamento deles, através da definição de ações de 
mitigação com seus respectivos planos de ação em conjunto com as áreas e Risk Owners como responsáveis pelos 
diferentes riscos, atuando em conjunto com a área de gestão de riscos com objetivo de garantir as boas práticas de 
governança corporativa e assegurar a continuidade do negócio. Dentro de cada empresa do grupo, o processo de 
gestão de riscos é descentralizado. Cada gestor responsável pelo processo operacional no qual o risco se origina 
também é responsável pelo tratamento e adoção de medidas de controle e mitigação de riscos. 17. 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 2021, a Companhia possuía as seguintes apólices de seguro contratada:

Data de vigência Importância Segu-
rada

Limite máximo de inde-
nizaçãoRiscos De Até

Risco operacional 31/10/2021 31/10/2022 N/A 6.284.021
18. Compromissos: Os compromissos são referentes a contratos de longo prazo conforme descritos abaixo:
Obrigações contratuais 2022 2023 2024 2025 Após 2026 Total
Compra de energia 4.605.406 3.155.829 3.127.709 3.169.630 30.545.588 44.604.162

Diretoria Executiva Descrição do Cargo
Matteo de Zan Diretor-Presidente

Raffaele Enrico Grandi Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle
Relações com Investidores - Fabio Romanin

Contador Responsável - Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Diretores e Acionistas da Enel Trading Brasil S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Enel Trading Brasil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2021 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, compre-
endendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Enel Trading Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. 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. Outros assuntos: Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior: O balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2020 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, apresentados como 
valores correspondentes nas demonstrações financeiras do exercício corrente, foram anteriormente auditados por 
outros auditores independentes, que emitiram relatório em 15 de abril de 2021, sem modificação. Outras informações 
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras 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 rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respei-
to. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso des-
sa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 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. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 detectam 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 financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras 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 financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos 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 intencio-
nais. – Obtemos 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 financeiras 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. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022.
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6-F-RJ
Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo - Contador CRC RJ-092563/O-1
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