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Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil
Bandeirante Energia S.A.

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade profissional estabelecida na
Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, no. 1400, Torre Torino,
Água Branca, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o no. 61.562.112/0001-20, registrada no Conselho Regional de Contabilidade
do Estado de São Paulo sob o no. 2SP000160/O-5, com seu Contrato Social de constituição
registrado no 4o. Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de
São Paulo - SP, em 17 de setembro de 1956, e alterações posteriores registradas no
2o. Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo SP, estando a última delas, datada de 1o. de novembro de 2004, registrada em microfilme
sob o no. 80.568, em 3 de janeiro de 2005, representada pelo seu sócio infra-assinado,
Sr. Wander Rodrigues Teles, brasileiro, casado, contador inscrito secundariamente no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o no. 1DF005919/O-3 "S"
SP, portador da Cédula de Identidade RG no. 462.247 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o
no. 153.211.501-68 e residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo,
nomeada perita pela administração da Bandeirante Energia S.A. para proceder à avaliação
do patrimônio líquido contábil dessa companhia em 31 de dezembro de 2004, com o
propósito de utilizar a referida avaliação no processo de reestruturação societária das
empresas do Grupo EDP no Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.
A avaliação do patrimônio líquido contábil acima mencionada foi efetuada em conexão com o
exame de auditoria do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2004, elaborado sob a
responsabilidade da administração da companhia.
Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as
quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada
apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes.
Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas
contábil e de controles internos da companhia, (b) a constatação, com base em testes, das
evidências e dos registros que dão suporte aos valores das informações contábeis
divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis representativas adotadas
pela administração da companhia.
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Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor dos bens, dos direitos e das
obrigações que integram o patrimônio líquido contábil da Bandeirante Energia S.A., conforme
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2004, resumido no Anexo, é de
R$ 699.331.858,24 (seiscentos e noventa e nove milhões e trezentos e trinta e um mil e
oitocentos e cinqüenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e está registrado nos livros de
contabilidade, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Em atendimento aos termos da Instrução CVM no. 319 de 3 de dezembro de 1999,
informamos que:
(a)

de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, através da Resolução no. 821/97, não temos conhecimento de conflito
de interesse, direto ou indireto, bem como 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 qualquer ação do controlador ou dos administradores da
companhia no sentido de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham
ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações,
bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas
conclusões.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2005

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Wander Rodrigues Teles
Contador CRC 1DF005919/O-3 "S" SP
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Anexo

Bandeirante Energia S.A.
Balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2004

Ativo

Reais

Circulante
Disponibilidades
Consumidores e concessionários
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Tributos e contribuições sociais compensáveis
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Conta de compensação de variação de custos da Parcela A
Outros créditos

12.652.242,34
551.548.068,98
(20.686.870,52)
28.303.143,89
35.754.384,13
102.162.166,85
30.866.243,10
740.599.378,77

Realizável a longo prazo
Consumidores e concessionários
Conta de compensação de variação de custos da Parcela A
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas pagas antecipadamente - PIS e COFINS Ativo Regulatório
Outros créditos

204.552.819,07
207.205.456,87
350.254.191,54
23.348.833,41
50.748.536,92
836.109.837,81

Permanente
Investimentos
Imobilizado

672.976,09
855.443.639,44
856.116.615,53

Total do ativo

2.432.825.832,11
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Anexo

Bandeirante Energia S.A.
Balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2004

Passivo

Reais

Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições sociais
Fundação CESP
Obrigações estimadas
Conta de compensação de variação de custos da Parcela A
Dividendos propostos
Demais contas a pagar

218.851.904,31
312.689.367,70
93.363.935,09
15.911.346,18
32.237.566,54
41.157.229,98
19.948.238,03
59.963.325,45
794.122.913,28

Exigível a longo prazo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Fundação CESP
Credores diversos - consumidores
Obrigações estimadas
Conta de compensação de variação de custos da Parcela A
Demais contas a pagar

65.568.934,36
485.922.644,76
88.869.202,54
92.569.000,00
64.677.903,00
50.776.003,53
28.460.810,54
62.526.561,86
939.371.060,59

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros

254.628.684,49
334.727.470,87
109.975.702,88
699.331.858,24

Total do passivo e patrimônio líquido

2.432.825.832,11
*

*

*

Este anexo é parte integrante e inseparável do laudo de avaliação do patrimônio líquido
contábil da Bandeirante Energia S.A., emitido por PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, com data de 4 de fevereiro de 2005.
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