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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

04 de março de 2009.

Ilmos. srs.
DIRETORES, CONSELHEIROS E ACIONISTAS da
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS – CEAL
Maceió - AL

1) Examinamos o balanço patrimonial da COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL, levantado
em 31 de dezembro de 2008, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, correspondentes ao exercício findo
naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de
transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em
testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis
divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas
pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto.
3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo “1” tomadas em conjunto,
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL, em 31 de dezembro de 2008, o resultado de
suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, os seus fluxos de caixa e os valores
adicionados, nas operações referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
4) A empresa possui registrado no ativo não-circulante o montante de R$ 5.366 mil, relativo a
operações de permuta de recebimento de faturas de energia elétrica por cessão de créditos
tributários de IPI com terceiros sem trânsito em julgado. A realização desses ativos pelos
envolvidos, depende de sentença judicial definitiva sobre o pleito e do cumprimento por parte dos
devedores, das cláusulas contratuais de responsabilidades e garantias, se aplicável.
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5) A empresa vem pleiteando junto a Aneel, o ressarcimento dos descontos nas Tarifas de Uso do
Sistema de Distribuição – TUSD e dos descontos de rural irrigantes, registrados no ativo circulante
nos montantes de R$ 660 mil relativos ao período de jul./06 a jul./07 e R$ 8.236 mil relativo ao
período de jul./06 a jul./08 respectivamente, além de ativo regulatório decorrente de recomposição
tarifária em virtude do aumento da carga tributária do PIS e da Cofins pela mudança do critério de
apuração para não cumulatividade, registrado no ativo não-circulante pelo montante de R$ 4.611 mil
relativo ao período de dez./02 a ago./05. Os referidos valores estão em processo de análise pela
Aneel podendo ocorrer ajustes nas contas envolvidas.
6) Anteriormente auditamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA ENERGÉTICA DE
ALAGOAS – CEAL, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, compreendendo o
balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das
origens e aplicações de recursos, além das informações suplementares compreendendo as
demonstrações do fluxo de caixa e do valor adicionado, sobre as quais emitimos parecer contendo
ressalvas quanto a limitação de escopo sobre os saldos de cauções e depósitos, e ênfase quanto ao
recebimento de saldos do Programa Emergencial de Redução de Consumo e ativos regulatórios
sujeitos a aprovação da Aneel, datado de 18 de fevereiro de 2008. Conforme mencionado na nota
explicativa “3”, as práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir de 01 de janeiro
de 2008. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007,
apresentadas de forma conjunta com as demonstrações contábeis de 2008 foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007 e, como
permitido pela NBC T 19.18 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08,
não estão sendo reapresentadas com os ajustes para fins de comparação entre os exercícios.
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