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DADOS DA FIRMA DE AUDITORIA
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Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, sociedade civil, com sede na Cidade
de São Paulo, Capital, na Rua Alexandre Dumas 1981, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2 SP 011609/O-8, inscrita no CNPJ sob o
nº 49.928.567/0001-11, com seu contrato social consolidado registrado no 3º Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, em 28 de dezembro de 1977, e alterações
posteriores registradas no mesmo Cartório, sendo a última delas registrada sob o nº 661130,
em 30 de novembro de 2013, aqui representada pelo sócio Marcelo de Figueiredo Seixas,
brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade 08730520-7 IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 014.906.477-24 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado
do Rio Grande do Sul sob o nº PR 045179/O-9 S-RS, com endereço comercial na Cidade de
Porto Alegre, Av. Carlos Gomes, 403 - 12º andar, empresa especializada na qualidade de
perita pré-qualificada pela Administração da Suspensys Sistemas Automotivos Ltda.
(“Empresa”), para proceder, de acordo com o disposto no artigo 8º da Lei nº 6.404/76, à
avaliação a valores contábeis do patrimônio líquido da Empresa em 30 de novembro de 2013,
resumido no Anexo I, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a
seguir o resultado de seus trabalhos.

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO
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Avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de novembro de 2013 da Suspensys
Sistemas Automotivos Ltda. tem por objetivo servir de base para operação de reestruturação
societária do Grupo Randon. Esta reestruturação societária compreenderá, a incorporação de
quotas da Suspensys Sistemas Automotivos Ltda. pela. Randon S.A. Implementos e
Participações.

Deloitte” refere-se à sociedade limitada estabelecida no Reino Unido “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” e sua rede de firmas -membro, cada
qual constituindo uma pessoa jurídica independente. Acesse www.deloitte.com/about para uma descrição detalhada da estrutura jurídica da
Deloitte Touche Tohmatsu Limited e de suas firmas -membro.
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RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
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A administração da Empresa é responsável pela escrituração dos livros e preparação de
informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 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.

ALCANCE DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADE DO AUDITOR INDEPENDENTE
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Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do patrimônio
líquido da Empresa em 30 de novembro de 2013, com base nos exames de auditoria do
balanço patrimonial da Suspensys Sistemas Automotivos Ltda. em 30 de novembro de 2013,
a respectiva demonstração do resultado para o período de onze meses findo naquela data e o
resumo das principais práticas contábeis e outras notas explicativas (em conjunto
“demonstrações financeiras intermediárias”) emitido em 10 de dezembro de 2013. Assim,
efetuamos o exame do referido balanço patrimonial da Empresa de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, que requerem o cumprimento de exigências éticas
pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança
razoável de que o patrimônio líquido contábil apurado para a elaboração de nosso laudo de
avaliação está livre de distorção relevante.
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Uma auditoria 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 patrimônio
líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração do balanço patrimonial
da Empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses
controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa conclusão.

CONCLUSÃO
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Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor do patrimônio líquido em 30 de
novembro de 2013 da Suspensys Sistemas Automotivos Ltda., resumido no Anexo I, é de
R$ 302.914.197,66 (trezentos e dois milhões, novecentos e quatorze mil e cento e noventa e
sete reais e sessenta e seis centavos) e está registrado nos livros da contabilidade da Empresa,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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OUTROS ASSUNTOS
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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; e
(b) não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da
Empresa 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, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade
das respectivas conclusões.

O presente laudo de avaliação encontra-se lavrado em quatro vias de igual teor, para que produza
os efeitos da lei.

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2013.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº. 2 SP-011.609/O-8 F-RS
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Marcelo de Figueiredo Seixas
Contador
CRC n.º PR 045179/O-9 S-RS
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ANEXO I
SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
ANEXO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL,
APURADO POR MEIO DOS LIVROS CONTÁBEIS, DA SUSPENSYS SISTEMAS
AUTOMOTIVOS LTDA. EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013
(Em reais – R$)

ATIVO

30/11/2013

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação de liquidez não imediata
Duplicatas a receber
Impostos a recuperar
Estoques
Outros valores a receber
Total do ativo circulante

153.206.408,22
32.812.938,54
111.419.507,01
14.101.383,86
69.167.727,90
2.768.306,07
383.476.271,60

NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar
Outros valores a receber
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

7.153.331,27
1.698.435,50
218.220.884,40
13.662.572,26
240.735.223,43

TOTAL DO ATIVO

624.211.495,03
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ANEXO I
SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
ANEXO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL,
APURADO POR MEIO DOS LIVROS CONTÁBEIS, DA SUSPENSYS SISTEMAS
AUTOMOTIVOS LTDA. EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013
(Em reais – R$)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

30/11/2013

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Adiantamentos de clientes
Impostos e contribuições a recolher
Salários a pagar
Provisão para férias e encargos
Participações dos empregados e administradores no lucro
Débitos com partes relacionadas (mutuo)
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

58.498.453,82
31.039.802,16
4.163.034,03
7.102.690,05
2.800.645,26
12.231.700,34
5.314.690,81
2.421.324,89
3.579.251,33
127.151.592,69

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Provisões para riscos fiscais, previdenciários e trabalhistas
Contribuições a recolher
Impostos diferidos
Outras contas a pagar
Total do exigível a longo prazo

185.245.859,97
1.203.240,45
4.393.719,58
3.109.933,64
192.951,04
194.145.704,68

TOTAL DO PASSIVO

321.297.297,37

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

302.914.197,66
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