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LORENZO & ASSOCIADOS L TDA., com sede à Rua Roma n° 620, conj.
131-A, em São Paulo -SP, empresa devidamente registrada no Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob n° 2SP021256/0-0 e
inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.607.716/0001-40, e atos constitutivos arquivados
no 4° Oficio do Registro de Títulos e Documentos e Civil de PessoasJurídicas
desta capital sob microfilme n° 0396277, em 14/01/2000, representadaneste ato
por sua sócia, Izilda Lorenzo, contadora, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade do Estadõ. de São Paulo sob n° 1SP127441/0-0 e CPF/MF n°
896.187.858-15, tendo sido solicitada pela empresa:
KLABIN S.A., sociedadecom sede em São Paulo -SP, na Rua Formosa n° 367
-12° andar, inscrita no CNPJ/MF sob n° 89.637.490/0001-45, com seus atos
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE n.o 35300188349, para proceder à avaliação do patrimônio
líquido contábil, em 29 de fevereiro de 2004, da empresa:
KLABIN
MONTE ALEGRE
COMÉRCIO
E INDÚSTRIA
L TDA.,
sociedade com sede na Fazenda Monte Alegre, Hannonia, no município de
Telêmaco Borba, no estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n°
03.624.572/0001-30, com seus atos constitutivos a alterações posteriores
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, com NIRE n.O
41204258166, em 13/01/2000, para fins de sua incorporação por KLABIN
S.A., vem apresentaro resultado do trabalho, consubstanciadono presente laudo.
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FINALmADEDAAVALIAÇÃO
A fmalidade do trabalho foi a de detenninar o valor patrimonial
de fevereiro de 2004, da empresa KLABIN
E INDÚSTRIA

MONTE

ALEGRE

contábil, em 29
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n
Foi efetuado o cálculo do património líquido contábil, a partir do balanço
patrimonial levantado por KLABIN MONTE ALEGRE COMÉRCIO E
INDÚSTRIA L TDA., em 29 de fevereiro de 2004, em conformidade com os
registros contábeis da empresa. Os registros contábeis, que serviram de base à
presenteavaliação, não foram por nós auditados.

m
Os sócios de Lorenzo & Associados Ltda. declaram não terem qualquer
interesse, direto ou indireto, na empresa ou na operação de incorporação para
qual foram contratados seus serviços, bem como qualquer outra circunstância
relevante que possa caracterizar conflito de interesses.
Declaram, ainda, que os administradores da empresa não direcionararn,
limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que comprometessem o
acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou
metodologias de trabalho relevantes para a qualidade da conclusão do presente
laudo.

IV

CONCLUSÃO
Com base nos critérios descritos e nos cálculos aqui demonstrados, efetuados a
partir de balanço patrimonial, em 29 de fevereiro de 2004, que nos foi fornecido
e aqui apensado(Anexo 1), somos de opinião que o valor do patrimônio liquido
contábil da empresa KLABIN
MONTE
ALEGRE
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
LTDA. é de R$ 61.943.162,40 (sessenta e um milhões,
novecentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta
centavos), conforme resumo abaixo.

K/abin

Monte A/egre Comércio

Laudo de Avaliação

-29

e Indústria

de fevereiro

Ltda.

de 2004

Página

3 de

3

CÁLCULO DO VALOR PA TRIMONIAL
Confonne Balanço Patrimonial, em anexo, os elementos ativos e passivos que
compõem o valor do Patrimônio Líquido da empresa KLABIN MONTE
ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA L TDA., em 29 de fevereiro de 2004,
são os seguintes:
R$
ELEMENTOS

ATIVOS

Circulante
Realizável

29.325.365,37
a longo

prazo

61.943.162,40

Total do Ativo

P A TRIMÔNIO

32.617. 797,03

LÍQmDO

61.943.162,40

(sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e
dois reais e quarenta centavos).

São Paulo, 2 de março de 2004.

LORENZO & ASSOCIADOS L TDA.

---

ANEXO

KLABIN

MONTE

,
COMERCIO

ALEGRE

,
E INDUSTRIA

L TDA.

CNPJ/MF n° 03.624.572/0001-30

BALANÇO

PATRIMONIAL

EM 29 DE FEVEREIRO

DE 2004

R$

,ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
Contas a receber clientes
ICMS a compensar
Imposto de renda e contribuição social a compensar

1.810.255,88
26.759.778,09
755.331,40

29.325.365,37
REALlZÁ

VEL A LONGO

PRAZO

Empresacontroladora

32.617.797,03

32.617.797,03

ATIVO TOTAL

61.943.162,40

PASSJ_Y~

P A TRIMÔNIO

LÍQUIDO

Capital social
Lucros Acumulados
Resultado do período

34.742.000,00
27.396.276,90
(195.114,50)
61.943.162,40

PASSIVO TOTAL

61.943.162,40

Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial de Klabin Monte Alegre
Comércio e Indústria Ltda., em 29 de fevereiro de 2004, com ativos e passivos no
valor total de R$ 61.943.162,40 (sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e três
mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

