
ANEXO 1
LAUDO EcoNOMico-FINANcEIR0

4



SSJO4IflSUOQ 0 swo!pn OdWi

•

-d

-d

-I

,eqooawp	 1
-J



C

r
I-
r

C

r

r
r

r

I

Q

An Association ofPrimeGlobal Independent Accounting Firms

LAUDO DE AVALIAcAO DO PATRIMONIO LiQUIDO
PARA FINS DE SUPORTAR PIANO DE

RECUPERAcAO JUDICIAL

GALVAO PARTIcIPAcOES S.A.

Em 29 de malo de 2015

LM PG Auditores e Consuttores

r

0

MAIO DE 2015



An Association of

P ri rn eG lo ba I I Independent Accounting Firms

3-1 b

LM PG Auditores e Consultores7
Rua Mexico, no It - 130 andar
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LAUDO DE AVALIAcAO

Por este instrumento, LMPG AUDITORES INDEPENDENTES, empress especializada

corn registro no Conselho Regional de Contabilidade sob o n o CRC RJ 1,284, sediada na

cidade do Rio de Janeiro, doravante denominada "AVALIADORA" em cumprimento a

sua nomeação pelos administradores da GALVAO PARTICIPAcOES S.A., sociedade

anônima, corn sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de

Carvalho, no 1.510 - 190 andar - sala 23, Bairro Vila Olirnpia, CEP 04547-005, inscrita no

CMPJfMF sob o n o 11.284.210/0001-75 e NIRE n o 35.300.376.391, doravante apenas

"GALVAO pARTICIPAcOEs", para proceder a avaliacão contabil do seu acervo liquido

em 31 de dezembro de 2014, para fins de suportar o Piano de Recuperacão Judicial a ser

apresentado ao Juizo de Direito da P. Vara Empresarial da Comarca da Capital do

Estado do Rio de Janeiro, apresenta o resultado de seus trabalhos:

I_DAFINALIDADEDAAVALIAcAO

ldentificacão e apresentação, na data base de 31 de dezembro de 2014, do valor dos

ativos e passivos a serem utilizados para fins de fins de suportar o Plano de Recuperacão

Judicial a ser apresentado pela "GALVAO PARTICIPAcOES" ao Julio de Direito da P.

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

II - FUNDAMENTAcAO E INDICAcAO DO METODO DE AVALIAcAO ADOTADO

-	 Em cumprimento so artigo 8 0 , paragrafo 1 0, da Lei 6.404176, informamos que, para fins de

determinaçâo do valor dos ativos e passivos que compãem o acervo liquido contábil da

-	 "GALVAO PARTIcIPAcOES" na data base de 31 de dezembro de 2014, foi adotado o

-	 método de avaliacao pe10 valor liquido contábil. A avaliaçáo foi desenvolvida corn base
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nos critérios definidos nos artigos 183 e 184 da Lei 6.40476, tomando-se como base o

balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014.

III - DA ESCRITLJRAcAO CONTABIL

Os ativos a passivos detidos pela "GALVAO PARTICIPAcOES" em 31 de dezembro cia

2014, relacionados no item IV a seguir foram escriturados de acordo corn as práticas

contábeis adotadas no Brash, uniforme e consistenternente aplicadas, observados os

quesitos de clareza e objetividade.

IV - DA VERIFICAcAO DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2014 o acervo liquido contábil composto por ativos e passivos

detidos pela "GALVAO PARTICIPAcOES" é o seguinte:

Valo ía s
em Reals

ATIVO

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Contas a receber e outros recebiveis

Inipôstos e contribuicOes a recuperar

Despesas antecipadas

Nao Circulante

Reakzavel a longo prazo

-	 Contas a receber a outros recebiveis

--	 Investimentos

Imobilizado

Total do Ativo

90.083.595,99

76.061.247,04

1.845.348,09

20.665,89

166.010.857,01

39537.064,41

1.356.269.097,73

27.24139

1.395.833.403,53

1563.844.260,54
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Valores
em Reais

Sr

PASSIVO

Circulante

Fomecedores e outras contas a pagar

Debentures

Provisaes e encargos trabaihistas

Qbrigaçôes fiscais

Nao Circulante

Empréstimos e financiamentos

Debentures

Patrimônio lIquido

Capital social

Reservas de lucros

Ajuste de avaliaçãc patrimonial

Total do patrimOnio liquido

Total do passivo

Total do passivo e patrimOnio liquido

147.651.621,38

49.465.467,34

37.713,19

61.816,81

197.216.618,72

3.981.013,52

594.418.964,54

598.399.978,06

312.492.469,98

444.917.942,09

10.817.251,69

768.227.663,76

795.616.596,78

1.563.844.260,54

V—CONCLUSAO

Face os dados, documentos, informaçOes e registros contábeis apresentados e os

exames e validacöes por nos efetuados, adequados as circunstâncias, com base nas

préticas e criterios contabeis adotados, concluimos os valores liquidos totais dos ativos e

passivos detidos por parte da "GALVAO PARTICIPAcOES" em 31 de dezembro de

2014 totalizam R$ 768.227.663,76 (setecentos e sessenta e oito milhOes, duzentos e

vinte e sete mil, seiscentos sessenta e trés reais e setenta e seis centavos).
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Podemos concluir assim que a acervo liquida detido par parte da "GALVAO

pARTIcIPAcOEs" em 31 de dezembro de 2014, que será utilizado para fins de supartar

o Piano de Recuperacio Judicial a ser apresentado 20 Juizo de Direita da P. Vara

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, totaliza

R$ 768.227.66376 (setecentos e sessenta e oito milhôes, duzentos e vinte e sete mu,

seiscentos sessenta e trés reais e setenta e seis centavos).

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2015.

LMP	 RES INDEPENDENTESUDF

jth2$emando Lyra Magalhaes
Contador CRC-RJ 058.725104
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