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LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021
Aos Administradores e quotistas da
CNB Consultoria Ltda.
São Paulo - SP

Dados da organização contábil
1. Coimbra Partners Auditores e Consultores S/S, sociedade estabelecida na cidade de São
Paulo - SP, na Rua Domingos Barbieri, 264, São Paulo – SP, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 41.848.246/0001-03, registrada no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n.º 2 SP 043774/O-1,
representada pelo seu sócio infra-assinado, Sr. André Rafael de Oliveira, contador, portador
do RG n.º 23.937.131-8, inscrito no CPF sob o n.º 141.183.338-48 e no Conselho Regional
de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n.º 1 SP 220308/O-1, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo com escritório no mesmo endereço da representada,
nomeada pela administração da CNB Consultoria Ltda. para proceder à avaliação do
patrimônio líquido contábil em 30 de setembro de 2021, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.
Objetivo da avaliação
2. O laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de setembro de 2021 da CNB
Consultoria Ltda. (“Empresa”), tem por objetivo suportar a incorporação da empresa com a
transferência do referido patrimônio líquido a valor contábil para a Whirlpool S.A.
(“Entidade”).
Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
3. A administração da Empresa é responsável pela escrituração dos livros e preparação de
informações contábeis de acordo com as práticas contábeis brasileiras, 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. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela
Empresa está descrito no Anexo II do laudo de avaliação.
Alcance dos trabalhos e responsabilidade do contador
4. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o patrimônio líquido
contábil da Empresa em 30 de setembro de 2021, com base nos trabalhos conduzidos de
acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002, aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), que prevê a aplicação de procedimentos de exame no balanço
patrimonial para emissão de laudo de avaliação. Assim, efetuamos o exame do referido
patrimônio líquido contábil da Empresa de acordo com as normas de auditoria aplicáveis,
que requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que o trabalho seja
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planejado e executado com o objetivo de obter segurança razoável de que o patrimônio
líquido contábil apurado para a elaboração do laudo de avaliação está livre de distorção
relevante.
5. A emissão de laudo envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do contador, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante no
patrimônio líquido contábil, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o contador considera os controles internos relevantes para a
elaboração do patrimônio líquido contábil 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. O trabalho inclui,
também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência dos
procedimentos de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
conclusão.
Conclusão
6. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$3.342.596,00 (três

milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais), do
patrimônio resumido no anexo I, conforme constante nos registros contábeis,
representa, em todos os aspectos relevantes, o patrimônio líquido da CNB Consultoria
Ltda., avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 15 de outubro de 2021

COIMBRA PARTNERS
Auditores e Consultores S/S
CRC nº 2 SP 043774/O-1

André Rafael de Oliveira
Contador
CRC nº 1 SP 220308/O-1
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ANEXO I
Patrimônio líquido contábil em 30 de setembro de 2021
(Valores expressos em reais)
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ANEXO II
Resumo das principais práticas contábeis
O patrimônio líquido contábil em 30 de setembro de 2021 foi preparado de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos, orientações e interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e devidamente aprovadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
A moeda funcional da Empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação do balanço
patrimonial.
A seguir apresentamos o resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Empresa:
a) Caixa e equivalentes de caixa
Representados por numerários em bancos, bem como aplicações financeiras
automáticas, considerados ativos financeiros com garantia de resgate imediato,
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
b) Outros ativos e passivos
Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas.
c) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Na aplicação das práticas contábeis, descritas anteriormente, a Administração deve
fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos
e passivos, os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as
respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores
considerados relevantes. Os resultados efetivos podem eventualmente divergir
dessas estimativas.
As estimativas e suas respectivas premissas são revisadas continuamente. Os efeitos
decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no resultado a
partir do exercício corrente.

