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Laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos apurados por
meio dos livros contábeis

Aos acionistas e Administradores da
CEEE Par – Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações

Dados da firma de auditoria
Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes – Sociedade Simples, sociedade estabelecida na
cidade de Porto Alegre, na Rua Dr. Nilo Peçanha, n° 724, sala 502, Porto Alegre, RS, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 21.601.212/0001-02,
registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul sob o n° 6706/0,
representada pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Paulo Ricardo Pinto Alaniz, contador, portador do RG
n.º 5012018718, inscrito no CPF sob o n.º 369.375.330-04 e no Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul sob o n.º 42460/0-3, residente e domiciliado na Rua Marcílio Dias, 589, apto
1204, Porto Alegre, Rio Grande do Sul com escritório no mesmo endereço da representada, indicada
pela Administração da Companhia para proceder à avaliação do acervo líquido formado por
determinados ativos e passivos em 31 de março de 2021, de acordo com as práticas contábeis
brasileiras, resumido no anexo I, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.

Objetivo da avaliação
O laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos em 31 de março
de 2021 da CEEE Par, o qual tem por objetivo suportar a incorporação do acervo líquido formado por
determinados ativos e passivos desta Companhia, nas investidas Companhia Estadual de Geração de
Energia Elétrica (CEEE G) e Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE T).

Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e elaboração de
informações contábeis de acordo com as práticas contábeis brasileiras, assim como pelos controles
internos relevantes que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de tais
informações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Companhia está descrito no anexo III
do laudo de avaliação.

2
AUDITORIA  CONSULTORIA  GESTÃO DE RISCOS  TERCEIRIZAÇÃO  IMPOSTOS
Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes sob a denominação Baker Tilly Brasil é membro da rede global da Baker Tilly
InternationalLtd., cujos membros são pessoas jurídicas separadas e independentes.

Alcance dos trabalhos e responsabilidade do auditor independente
Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do acervo líquido
formado por determinados ativos e passivos em 31 de março de 2021, com base nos trabalhos
conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002, aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), que prevê a aplicação de procedimentos de exame aplicados sobre as contas
que registram os determinados ativos e passivos que constam do anexo a esse relatório e que
naquela data estavam registrados no balanço patrimonial da Companhia. Assim, efetuamos o exame
do referido acervo líquido de acordo com as normas contábeis aplicáveis, que requerem o
cumprimento de exigências éticas e que o trabalho seja planejado e executado com o objetivo de
obter segurança razoável de que o acervo líquido objeto de nosso laudo de avaliação está livre de
distorção relevante.

A emissão de laudo de avaliação envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo líquido,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os
controles internos relevantes em relação ao acervo líquido para planejar os procedimentos que são
apropriados nas circunstâncias, mas, não, para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade
desses controles internos da Companhia. O trabalho inclui, também, a avaliação da adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração.
Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.
Conclusão
Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$ 1.752.469.693,91 (um bilhão,
setecentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e
três reais e noventa e um centavos), dos ativos e passivos resumidos no anexo I, conforme
constavam do balanço patrimonial em 31 de março de 2021, constante no anexo II , registrado nos
livros contábeis, representa, em todos os aspectos relevantes, o acervo líquido formado por
determinados ativos e passivos da CEEE Par, que compreendem o investimento desta companhia na
suas investidas CEEE G e CEEE T.
Outros assuntos
Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
(a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer
outra circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por
nós prestados e que estão acima descritos;
(b) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos Administradores da
Companhia com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham
ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens,
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documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas
conclusões.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2021.

Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S
CRCRS nº 006706/O

Paulo Ricardo Pinto Alaniz
Sócio
Contador – CRCRS nº 42460/0-3
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ANEXO I

ACERVO LÍQUIDO FORMADO POR DETERMINADOS ATIVOS DA CEEE PAR CONFORME O BALANÇO
PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2021 PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DESTE
ACERVO LÍQUIDO PELA CEEE G E CEEE T
(Em Reais)

Conta contábil Descrição
1220101101 Investimentos Avaliados pela Equivalência Patrimonial

31/03/2021
1.752.469.693,91

O acervo total a ser cindido no montante de R$ 1.752.469.693,91 (um bilhão, setecentos e
cinquenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e
noventa e um centavos) demonstrado, será incorporado pelas investidas CEEE G e CEEE T.
a) O saldo de investimento a ser cindido na CEEE Par em 31/03/2021 na Controlada Companhia
Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G) foi apurado da seguinte forma:
Patrimônio Líquido em 31/03/2021
% de participação CEEE Par
Total do investimento a ser cindido

762.751.933,34
66,06%
503.873.927,16

*Considera como referencial a data base de 31/03/2021, à luz do patrimônio líquido das demonstrações financeiras pro
forma da Controlada CEEE-G.

b) O saldo de investimento a ser cindido na CEEE Par em 31/03/2021 na Controlada Companhia
Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T) foi apurado da seguinte forma:
Patrimônio Líquido em 31/03/2021
% de participação CEEE Par
Total do investimento a ser cindido

1.890.093.500,99
66,06%
1.248.595.766,75
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ANEXO II

BALANÇO PATRIMONIAL DA CEEE PAR EM 31 DE MARÇO DE 2021
Foram examinados os livros contábeis da CEEE Par e demais documentos necessários a elaboração
do laudo. Apuramos o valor do acervo líquido contábil a ser cindido da Companhia é de R$
1.752.469.693,91 (um bilhão, setecentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e
nove mil e seiscentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), conforme tabela a seguir:

mar/21

Acervo a ser cindido
mar/21

ATIVO
CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Participações Societárias Permanentes

54.285,08
318.782,71
1.752.468,69
1.752.468,69

1.752.468,69
1.752.468,69
1.752.468,69

TOTAL DO ATIVO

2.125.536,48

1.752.468,69

63,19
3.896.368,88
(1.770.895,59)
319.803,05
410.654,54
(1.530.559,47)
(970.793,71)

1.752.468,69
1.752.468,69

2.125.536,48

1.752.468,69

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
Capital Social
Reserva de Incentivos Fiscais
Outros Resultados Abrangentes
Prejuízos Acumulados
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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ANEXO III

1.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS (RELACIONADAS AOS ATIVOS DO ACERVO LÍQUIDO)

1.1

Caixa e Equivalentes de Caixa
Incluem os saldos de caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e com baixo risco de variação no seu valor de mercado. As disponibilidades estão
demonstradas pelo custo acrescido dos juros auferidos, por não apresentarem diferença
significativa em relação ao seu valor de mercado.
Os investimentos que, a partir da data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou
menor que 03 meses são registrados como equivalentes de caixa.

1.2

Aplicações Financeiras de Curto e Longo Prazo
As aplicações e certificados de depósitos bancários com vencimento superior a 03 meses a
partir da data de sua aquisição são classificados na rubrica aplicações financeiras de curto
prazo e os com prazo de vencimento superior a 12 meses, que estão ao valor de custo ou de
emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais estão classificadas como
aplicações financeiras de longo prazo.

1.3

Investimentos em controladas
Os investimentos em controladas são aqueles cujas atividades operacionais e financeiras são
conduzidas pela Companhia e sua Controlada, outrora denominada Companhia Estadual de
Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, através de seus direitos de voto e
quando estas estão exposta ou tem direito aos retornos variáveis decorrentes de seu
envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao
poder que exerce sobre a entidade. Esses investimentos são avaliados pelo método da
equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da controladora.

1.4

Passivo não circulante
Incluem substancialmente os saldos de provisão para perdas em investimento avaliados por
equivalência patrimonial na controlada Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica
– CEEE-D.
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2.

EVENTOS SUBSEQUENTES

2.1

Aumento de capital
Em 16 de junho de 2021 foi aprovado pelo acionista da Companhia, o Estado do Rio Grande do
Sul, o aumento do seu capital social, passando de R$ 319.803.230,45 para R$
2.941.798.898,51.

2.2

Venda de participação acionária
Em 31 de março de 2021 ocorreu o leilão de desestatização da Controlada CEEE-D, sagrando-se
vencedora a Equatorial Participações e Investimentos S.A. Em 08 de julho de 2021 foi realizada
a assinatura do contrato de compra e venda das ações da CEEE-D para a nova Controladora,
com o deslinde do processo de desestatização da CEEE-D.

2.3

Cisão da CEEE - GT
Em 08 de abril de 2021 o Conselho de Administração da Companhia Estadual de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, confirmou o cumprimento da condição suspensiva
para a eficácia da cisão parcial da Companhia, deliberada em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 18 de fevereiro de 2021, qual seja a celebração, com o Poder Concedente, do
instrumento de formalização da transferência da concessão regulada pelo Contrato de
Concessão nº 025/2000 à Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G.
Em 26 de abril de 2021 os registros dos atos societários da cisão foram homologados pela
Junta Comercial da Industria e Comércio do Estado do Rio Grande do Sul – JUCICRS e em 04 de
agosto de 2021 a administração protocolou junto a CVM – Comissão de Valores Imobiliários o
pedido de abertura de capital, o qual se encontra em análise.
No que tange a cindida Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T), em
16 de julho de 2021 foi realizada a sessão pública do leilão de alienação do controle acionário
na B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão. A empresa CPFL Comercialização de Energia Cone Sul,
representada pela Itaú Corretora, propôs o melhor lance no valor de R$ 2.670.000 (dois
bilhões, seiscentos e setenta milhões de reais) resultando um ágio de 57,13% acima do valor
mínimo estipulado, sagrando-se vencedora do leilão de desestatização da Controlada CEEE-T, o
qual aguarda os procedimentos legais supervenientes de homologação e assinatura do
contrato de compra e venda das ações.

*

*

*
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