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Celg
COMPANHIA DE TELECOMUNICAQOES 

E SOLUQOES - CELGTELECOM 
CNPJ 10.268.439/0001-53

Mensagem aos Acionistas -  CELG Telecom
Senhores Acionistas
Submetemos aos acionistas da Companhia de Telecomunicagoes e Solugoes -  CELGTelecom 
as Demonstragoes Financeiras referentes ao exerdcio social findo em 31 de dezembro de 2015. 
A Companhia, a exemplo de exercicios anteriores, nao logrou exito nos processos de negocia
gao com parceiros potencias que permitissem a sua alavancagem operacional e economico- 
-financeira. Este cenario combinado com a indisponibilidade de recursos orgamentarios por parte 
do acionista majoritario, bem como a sua disposigao em promover o reordenamento da sua 
posigao estrategica, proporcionou uma desmobilizagao parcial do corpo diretivo da Companhia, 
em consonancia com diretrizes do acionista majoritario, dentro do contexto geral de ajuste fiscal 
do Estado.
Neste cenario, a Companhia permaneceu em estado nao operacional, tendo como dispendios 
apenas aqueles indispensaveis e de natureza legal.
Considerando-se as restrigoes, inclusive de natureza contratual, a Companhia permanecera tal 
como se encontra ate que os acionistas deliberem sobre a sua situagao futura.
Finalizando, expressamos os nossos agradecimentos aos acionistas e conselheiros e ao des- 
prendimento destes no processo de contengao de custos da Companhia.

A Diretoria

BALANCOS PATRIMONIAIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (EM R$ 1)

DESCRICOES EXERCICIO
31/12/2015 31/12/2014

A T I V  O
CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES
Caixa e Bancos

30.394.74
30.394.74

208.751.13
208.751.13

REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO
Outras Contas a Receber

0,00
0,00

3.480.00
3.480.00

TOTAL DO CIRCULANTE 30.394,74 212.231,13

NAO CIRCULANTE
Depositos Judiciais e Recursais 49.310,22 41.824,39

PERMANENTE 
Imobilizado de Uso 
TOTAL DO PERMANENTE 

TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE

698.68
698.68 

50.008,90

1.020.40
1.020.40 

42.844,79

TOTAL DO ATIVO 80.403,64 255.075,92

DESCRICOES EXERCICIO
31/12/2015 31/12/2014

P A S S I V O
CIRCULANTE

Obrigagoes trabalhistas e Societarias 
Impostos e Contribuigoes a Recolher 
Outras Contas a Pagar 
Debitos c/controladores e colig

6.000,00
2.642,81
2.000,00

49.620,70

26.666,67
5.333,33
3.480,00

49.620,70

TOTAL DO CIRCULANTE 60.263,51 85.100,70

NAO CIRCULANTE
Obrigagoes trabalhistas e Societarias

TOTAL DO PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.297.280.92
2.297.280.92

2.134.027.31
2.134.027.31

PATRIMONIO LIQUIDO
Capital Social Subscrito 
(-) Capital a integralizar 
(-) Prejuizo Acumulado

5.000.000,00
(1.501.529,73)
(5.775.611,06)

5.000.000,00
(1.801.529,73)
(5.162.522,36)

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO (2.277.140,79) (1.964.052,09)

TOTAL DO PASSIVO 80.403,64 255.075,92
As notas explicativas sao parte integrante das demonstragoes financeiras.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (EM R$ 1)

DESCRICOES 31/12/2015 31/12/2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

0,00 0,00

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 0,00 0,00

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 0,00 0,00

OUTRAS(DESPESAS) RECEITAS 
OPERACIONAIS
Despesas administrativas Gerais 
Depreciagoes 
Despesas Financeiras 
Outras Receitas Financeiras

(613.088,70)

(612.460,08)
(321,72)
(306,90)

0,00

(1.205.351,53)

(1.204.594,26)
(251,86)
(523,20)

17,79

RESULTADO OPERACIONAL (613.088,70) (1.205.351,53)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS (613.088,70) (1.205.351,53)

LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO (613.088,70) (1.205.351,53)

NUMERO DE AQOES 5.000.000,00 5.000.000,00

LUCRO (PREJUIZO) POR ACAO (0,12) (0,24)

As notas explicativas sao parte integrante das demonstragoes financeiras

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO 
NOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 

31 DE DEZEMBRO DE 2014 (EM R$ 1)

DESCRICAO CAPITAL
REALIZADO

Capital
Social

Subscrito
Capital a 

Integralizar
LUCRO/PRE

JUIZO ACUMU
LADOS

TOTAL DO 
PATRIMONIO 

LIQUIDO
SALDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2013 2.068.470,27 5.000.000,00 (2.931.529,73) (3.957.170,83) (1.888.700,56)

Subscrigao de Capital 
Integralizagao do Capital 
Resultado do Exercicio

1.130.000,00 1.130.000,00
(1.205.351,53)

1.130.000,00
(1.205.351,53)

SALDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2014 3.198.470,27 5.000.000,00 (1.801.529,73) (5.162.522,36) (1.964.052,09)
Subscrigao de Capital 
Integralizagao do Capital 
Resultado do Exercicio

300.000,00 300.000,00
(613.088,70)

300.000,00
(613.088,70)

SALDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2015 3.498.470,27 5.000.000,00 (1.501.529,73) (5.775.611,06) (2.277.140,79)

As notas explicativas sao parte integrante das demonstragoes financeiras.

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA 
NOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 

31 DE DEZEMBRO DE 2014 (EM R$ 1)
DESCRICAO 31/12/15 31/12/14

Atividades Operacionais
Resultado do Exercicio 
Depreciagoes

(612.766,98)
(613.088,70)

321,72

(1.205.099,67)
(1.205.351,53)

251,86

Aumento (dim inuigao) de Ativos
Contas a Receber

(4.005.83)
(4.005.83)

(18.450.84)
(18.450.84)

Aumento (dim inuigao) de Passivos
Obrigagoes Sociais
Impostos e Contribuigoes a Recolher
Outros Passivos

138.416,42
(22.146,67)

(2.690,52)
163.253,61

93.867,72
(32.753,33)
(29.550,84)
156.171,89

Atividades de Investimentos
Aumento (diminuigao) de Imobilizado

0,00
0,00

(599.00)
(599.00)

Atividades de Financiamentos
Capital Social (integralizagao)

300.000.00
300.000.00

1.130.000.00
1.130.000.00

Aumento(Redugao) nas Disponibilidades (178.356,39) (281,79)

Saldo Final das Disponibilidades 
Saldo Inicial das Disponibilidades

30.394,74
208.751,13

208.751,13
209.032,92

VARIACAO FINAL DAS DISPONIBILIDADES (178.356,39) (281,79)
As notas explicativas sao parte integrante das demonstragoes financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRACAO AS 
DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

1 -  Contexto Operacional
A COMPANHIA DE TELECOMUNICAQOES E SOLUQOES - CELGTELECOM, sociedade anonima 
de capital fechado, constituida sob a forma de subsidiaria da Companhia Celg de Participagoes 
-  CelgPar, em 08 de Agosto de 2008, com a forma de capital fechado, sendo que seu controle 
acionario foi transferido para o Governo do Estado de Goias, conforme 15a AGE devidamente reg
istrada na JUCEG em 28 de Setembro de 2010.
Em 15 de Abril de 2011, uma AGE elegeu uma nova diretoria a quem o Acionista Controlador trans- 
feriu poderes para completar a desvinculagao Administrativa da Companhia do antigo Controlador 
“Companhia Celg de Participagoes -  CelgPar” e, tendo em vista o inicio de um novo governo no 
Estado de Goias, esta desvinculagao somente comegou de fato a partir de 31 de Outubro de 2011. 
Em 14/09/2012 uma nova diretoria sucedeu a anterior com o proposito de colocar a companhia em 
operagao. Em 27/05/2015 a 11a RCA da companhia atendendo determinagao do acionista majorita
rio Estado de Goias, elegeu nova diretoria com o proposito de atender a lei 18.687/14 que tratou da 
reforma administrativa do Estado, sendo que esta diretoria em AGE tambem de 27/05/2015, como 
primeira medida renunciou a remuneragao a que tinha direito, tendo os conselhos de Administragao 
e Fiscal procedido da mesma maneira. Em 31 de Dezembro de 2015, a companhia encontrava -  se 
ainda em fase pre-operacional, sendo que esta situagao prende se principalmente ao fato de que 
a antiga controladora Companhia Celg de Participagoes -  CelgPar encontra -  se tambem em fase 
de transigao, o que impediu ate o momento a perfeita operagao da rede cedida conforme contrato. 
A companhia de Telecomunicagoes e Solugoes S/A tem como objeto principal otimizar a utilizagao 
da infraestrutura de ativos, por intermedio das seguintes atividades:
• Atuagao em servigos especializados e solugoes de telecomunicagoes, telecontrole, transmissao 
de dados, automagao, telesupervisao, televigilancia, telemetria e outros servigos digitais e outras 
tecnologias complementares;
• Fabricagao e comercializagao de equipamentos e dispositivos eletronicos;
• Gestao e compartilhamento da infraestrutura;
• Gestao do servigo de recebimento de terceiros na fatura de energia eletrica;
• Atuagao na area de solugoes em tecnologia da informagao;
• Realizagao de atividades e parcerias voltadas para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia 
e solugoes de negocios;
• Participagao em outros empreendimentos, por meio de recursos captados no mercado, podendo 
associar-se majoritaria ou minoritariamente a outras sociedades empresarias, inclusive em regime 
de joint-venture, mediante previa autorizagao da Assembleia Geral, desde que comprovada ante- 
cipadamente a viabilidade tecnica e economico-financeira.
• Em 31 de dezembro de 2015 a Companhia encontrava-se em fase pre-operacional, e a diretoria 
executiva bem como o conselho de administragao estao mantendo tratativas com o atual controla- 
dor “Estado de Goias” e a anterior "Companhia Celg de Participagoes -  CelgPar” para a alteragao 
desta situagao o mais rapido possfvel.

2 -  Apresentagao das Demonstragoes Financeiras
As demonstragoes contabeis foram elaboradas e estao apresentadas de acordo com praticas 
contabeis emanadas da Legislagao Societaria e disposigoes da Comissao de Valores Mobiliari- 
os -  CVM e de pronunciamentos emitidos pelo Comite de Pronunciamento Contabeis -  CPC 
atualmente em vigor e abrangem:
I. As demonstragoes financeiras foram elaboradas e estao sendo apresentadas de acordo com o 
CPC (Comite de Pronunciamentos Contabeis);
II. As demonstragoes contabeis incorporam os Pronunciamentos Tecnicos, as Orientagoes e as 
Interpretagoes emitidas pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis e as normas Brasileiras de 
Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor ate a data de conclusao da 
elaboragao das demonstragoes contabeis;
III. Moeda de Apresentagao Funcional -  As demonstragoes financeiras foram elaboradas em Real 
que e a moeda funcional da Companhia. Todas as informagoes financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhar mais proximo, exceto quando indicado de outra forma;
IV. A preparagao das demonstragoes financeiras requer o uso, pela Administragao da Companhia, 
de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transagoes. Como 
esse julgamento envolve a determinagao de estimativas relacionadas a probabilidade de eventos 
futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Sao empregadas 
estimativas para os seguintes registros contabeis relativos a: provisao de ferias a pagar e outros.

3 -  Principais Praticas Contabeis.
As principais praticas contabeis aplicadas na preparagao das demonstragoes contabeis estao des- 
critas a seguir. Essas praticas foram aplicadas de forma consistente nos exercicios apresentados.
a) Caixa e Equivalentes de Caixa
A Companhia considera como disponibilidades saldos em Caixa, depositos em banco e aplicagoes 
financeiras de liquidez imediata.
b) Ativo Imobilizado
O imobilizado e registrado pelo custo de aquisigao, deduzido das respectivas depreciagoes acu- 
muladas, calculadas pelo metodo linear a taxas que levam em consideragao o tempo de vida util 
estimado dos bens.
c) Obrigagoes Sociais e Trabalhistas
A Companhia registra seus passivos com obrigagoes sociais e trabalhistas por regime de com- 
petencia.
d) Demonstragoes do fluxo de caixa.
As demonstragoes dos fluxos de caixa foram preparadas pelo metodo indireto e esta apresentado 
de acordo o pronunciamento tecnico CPC 03 (R2) - Demonstragao dos Fluxos de Caixa.

4 -  Caixa e Equivalentes de Caixa.

DESCRICAO 31/12/2015 31/12/2014
Caixa 4.396,27 1,46
Caixa Economica Federal 25.998,47 208.749,67
TOTAL 30.394,74 208.751,13

Valores referentes a saldo de caixa e depositos em conta corrente. 

5 -  Depositos Judiciais
DESCRICAO 31/12/2015 31/12/2014

Processo Antonio Fernandes dos Passos 19.794,63 19.794,63
Processo Jose Goncalves Vieira 29.515,59 22.029,76
TOTAL 49.310,22 41.824,39

Refere-se a valores depositados judicialmente em virtude de processos perante a Justiga do 
Trabalho quanto as obrigagoes trabalhistas reclamadas por ex-Diretores da Companhia

6 -  Obrigagoes Trabalhistas e Societarias.

DESCRICAO 31/12/2015 31/12/2014
Servicos Diversos PF a Paaar 6.000,00
Provisao de Ferias a Pagar 26.666,67

TOTAL 6.000,00 26.666,67
Refere-se a provisao de ferias a pagar aos diretores registrados por regime de competencia. 

7 -  Impostos e Contribuigoes a Recolher.

DESCRICAO 31/12/2015 31/12/2014
INSS -  (1) 2.130,00
IRRF -  (1) 512,81
INSS S/ Provisao de Ferias 5.333,33

TOTAL 2.642,81 5.333,33
Refere-se a Impostos e Contribuigoes decorrentes de obrigagoes trabalhistas e ao Imposto retido 
decorrente de servigos prestados por terceiros.

8 -  Outras Contas a Pagar.

DESCRICAO 31/12/2015 31/12/2014
Servigos de Contabilidade 2.000,00 3.480,00
TOTAL 2.000,00 3.480,00

Refere-se a valores a pagar pela prestagao de servigos especializados para a area Contabil da 
Companhia.

9 -  Transagoes Com Partes Relacionadas.

DESCRICAO 31/12/2015 31/12/2014
Companhia de Partidpac6es CetaPar 49.620,70 49.620,70
TOTAL 49.620,70 49.620,70

Valores a pagar referente ao pagamento de atos de registro do comercio junto a Junta Comer- 
cial do Estado de Goias e publicagoes oficiais da Companhia. Os valores junto a CelgPar sao 
remanescentes do processo de desvinculagao da CelgTelecom do controle acionario da holding 
CelgPar apos o mes de Setembro de 2010.

10 -  Obrigagoes Trabalhistas e Societarias.

DESCRICAO 31/12/2015 31/12/2014
Antonio Fernandes dos Passos 621.686,65 576.234,39
Jose Gongalves Vieira 977.671,65 916.616,09
Alison Ariel Lins de Alencar 697.922,62 641.176,83
TOTAL 2.297.280,92 2.134.027,31

Refere-se a diferengas salariais devidas aos ex-Diretores tecnicos-comercial e administrativo-eco- 
nomico-financeiro, correspondentes ao periodo de agosto/2008 a dezembro/2010, atualmente em 
discussao na esfera judicial da Companhia.
Refere-se ainda a valores salariais em discursao judicial. Cabe ressaltar que os ex-Diretores in- 
gressaram na justiga, porem o valor encontra-se devidamente provisionado.

11 -  Patrimonio Lfquido (Passivo a Descoberto).

COMPOSICAO EM: 31/12/2015 31/12/2014
Capital Subscrito em Agoes Ordinarias 5.000.000,00 5.000.000,00
Capital a Integralizar (1.501.529,73) (1.801.529,73)
Prejuizos Acumulados (5.775.611,06) (5.162.522,36)
Total do Patrim onio Lfquido (Passivo a Descoberto) (2.277.140,79) (1.964.052,09)

Refere-se ao capital social subscrito, conforme 5° Ata de Reuniao do conselho de administragao 
devidamente registrada na Juceg, restando uma parcela a ser integralizada. O respectivo prejuizo 
acumulado reflete os resultados negativos do periodo e de anos anteriores, visto que a empresa 
encontra-se em fase pre-operacional.
12 -  Despesas Operacionais.

COMPOSICAO DAS DESPESAS OPERACIONAIS 31/12/2015 31/12/2014
Despesas Administrativas Gerais (612.460,08) (1.204.594,26)
Depreciagoes (321,72) (251,86)
Despesas Financeiras (306,90) (523,20)
Outras Receitas Financeiras 17,79

TOTAL (613.088,70) (1.205.351,53)

O saldo da conta de pessoal e encagos refere-se a despesas com pagamento de salarios e os en- 
cargos incidentes sobre a folha. Os Servigos Tecnicos Especializados sao despesas com servigos 
na area Contabil e Auditoria das demonstragoes contabeis inerente ao ano-exercicio de 2015. As 
despesas operacionais refere-se ao gasto para a manutengao e conservagao do escritorio admin- 
istrativo da CelgTelecom. As despesas financeiras sao custos oriundo de transferencias bancarias.

13 -  Remuneragao dos Conselheiros e Diretoria.
a) Os membros da Diretoria e dos Conselhos de Administragao e Fiscal tem suas remuneragoes 
fixadas pela Assembleia Geral Ordinaria dentro dos limites do Estatuto Social e consequente le- 
gislagao pertinente, entretanto, conforme a Ata de Assembleia de Maio de 2015, os membros da 
Diretoria e dos Conselhos de Administragao e Fiscal renunciaram ao direito de remuneragao dos 
cargos atendendo a Lei Estadual 18.687/2014 que trata da reforma administrativa do Estado de 
Goias.
b) A Sociedade nao dispoe de quadro proprio de pessoal, e para a consecugao de seus objetivos, 
conta com a segao de servidores de outros setores da Administragao Estadual, para tal designa- 
dos, e tambem, com a contratagao de servigos tecnicos especializados de terceiros, de acordo 
com a legislagao pertinente.

14 -  Instrumentos Financeiros.
A Administragao da Companhia adota uma politica conservadora no gerenciamento dos seus ris
cos. Essa politica materializa-se pela adogao de procedimentos que envolvem todas as suas areas 
crfticas, garantindo que as condigoes do negocio estejam livres de risco real:
I. Risco de Mercado
Risco de mercado e o risco que alteragoes nos pregos de mercado, tais como as taxas de cambio e 
taxas de juros, tem nos ganhos da Companhia. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado 
e gerenciar e controlar as exposigoes a riscos de mercados, dentro de parametros aceitaveis, e 
ao mesmo tempo otimizar o retorno. Esse risco nao se visualizou no exerdcio de 2014 porque a 
Companhia manteve-se em fase pre-operacional.
II. Risco de Credito
Considerando como possibilidade de a Companhia incorrer em perdas resultantes de problemas 
financeiras, que os levem a nao honrar os compromissos assumidos com a Companhia. Esse risco 
nao se visualizou no exerdcio de 2015 porque a Companhia manteve-se em fase pre-operacional, 
nao possuindo saldos em contas a receber.
III. Risco de Liquidez
Risco de liquidez e o risco em que a Companhia ira encontrar dificuldades em cumprir com as obri- 
gagoes associadas com seus passivos financeiros que sao liquidados com pagamentos a vista ou 
com outro ativo financeiro. Esse risco vem sendo monitorado pelos administradores e o acionista 
controlador vem efetuando repasses de recursos para garantia do cumprimento das obrigagoes 
da Companhia.
IV. Risco Operacional
Risco operacional e o risco de prejuizos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de 
causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura e de fatores externos, exceto 
riscos de credito, mercado de liquidez, como aqueles decorrentes de exigencias legais e regulato- 
rias e de padroes geralmente aceitos de comportamento empresarial, tais riscos surgem de todas 
as operagoes da Companhia.
O objetivo da Companhia e administrar o risco operacional para evitar a ocorrencia de prejuizos 
financeiros. O risco operacional nao se visualizou no exerdcio de 2015 pelo fato de a Companhia 
manter-se em fase pre-operacional.

15 -  Outras Informagoes.
A Companhia esta em contato permanente com a Agencia Nacional de Telecomunicagoes -  Ana- 
tel, orgao regulador de suas atividades principais, com vistas a manter em ordem e regulada, sua 
autorizagao para exploragao do Servigo de Comunicagao Multimidia, por prazo indeterminado.

Goiania, 16 de margo de 2016.
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PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

O Conselho de Administragao da Companhia de Telecomunicagoes e Solugoes, observado o disposto no 
artigo 142 inciso V da Lei 6.404/76 e ao artigo 19 do Estatuto Social, tendo examinado o Relatorio da Admi
nistragao, o Balango Patrimonial, demais Demonstragoes Financeiras, bem como o relatorio dos auditores in
dependentes, relativos ao exercicio social encerrado em 31 de Dezembro de 2015, aprovou por unanimidade 
os referidos documentos. Opinou que os referidos documentos estao em condigoes de serem apreciados pela 
Assembleia Geral Ordinaria de acionistas.

Danilo Santos Freitas
Presidente

Goiania, 25 de abril de 2016.

Geraldo Costa Ferreira Neto
Membro

Jose Alves Queiroz
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros componentes do Conselho Fiscal da Companhia de Telecomunicagoes e Solugoes 
- CELGTelecom, em cumprimento a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as disposigoes 
estatutarias, examinaram as Demonstragoes Financeiras, referentes ao exerdcio social encer- 
rado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2015. Com base nos exames efetuados, bem como 
nas informagoes e esclarecimentos recebidos da Administragao da CELGTelecom, no decorrer 
do exercicio, opinam que os referidos documentos estao em condigoes de serem apreciados pela 
Assembleia Geral Ordinaria de acionistas.

Helio Humeno Junior
Membro

Goiania, de margo de 2016. 
Ramatis Costa Marinho

Membro
Sebastiao Garcia Neto

Membro

RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

Aos Cotistas e Administradores da COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES E SOLUCOES 
-  CELGTELECOM.

Examinamos as demonstragoes financeiras da COMPANHIA DE TELECOMUNICAQOES E SO- 
LUQOES - CELGTELECOM, que compreendem o balango patrimonial em 31 de dezembro de 
2015 e as respectivas demonstragoes do resultado, das mutagoes do patrimonio liquido e dos 
fluxos de caixa para o exercicio findo naquela data, assim como o resumo das principais praticas 
contabeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administragao sobre as demonstragoes financeiras
A administragao da Companhia e responsavel pela elaboragao e adequada apresentagao dessas 
demonstragoes financeiras de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil e pelos con- 
troles internos que ela determinou como necessarios para permitir a elaboragao de demonstragoes 
financeiras livres de distorgao relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade e a de expressar uma opiniao sobre essas demonstragoes financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigencias eticas pelos auditores e que 
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter seguranga razoavel de que as 
demonstragoes financeiras estao livres de distorgao relevante. Uma auditoria envolve a execugao 
de procedimentos selecionados para obtengao de evidencia a respeito dos valores e divulgagoes 
apresentados nas demonstragoes financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do jul- 
gamento do auditor, incluindo a avaliagao dos riscos de distorgao relevante nas demonstragoes 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliagao de riscos, o au
ditor considera os controles internos relevantes para a elaboragao e adequada apresentagao das 
demonstragoes financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que sao 
apropriados nas circunstancias, mas nao para fins de expressar uma opiniao sobre a eficacia 
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, tambem, a avaliagao da adequagao 
das praticas contabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contabeis feitas pela admi- 
nistragao, bem como a avaliagao da apresentagao das demonstragoes financeiras tomadas em 
conjunto. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida e suficiente e apropriada para funda- 
mentar nossa opiniao.
Enfase
As demonstragoes financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos ne- 
gocios da Companhia. Entretanto, conforme apresentado nestas demonstragoes, a Companhia 
encontra-se em fase pre-operacional. Em fungao a aderencia as novas praticas contabeis ado- 
tadas no Brasil, a Companhia apresenta passivo a descoberto. Os planos da Administragao em 
relagao a esse assunto estao descritos na nota explicativa n° 1, contexto operacional.
Outros Assuntos
As demonstragoes financeiras da Companhia de Telecomunicagoes e Solugoes -  CelgTelecom 
S/A referentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2015, foram por nos auditadas e 
o correspondente parecer foi emitido em 16 de margo de 2016, contendo paragrafo de enfase 
relacionado ao mesmo assunto comentado no paragrafo acima.
Opiniao
Em nossa opiniao, as demonstragoes financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira da COMPANHIA DE TELECO- 
MUNICAQOES E SOLUQOES - CELGTELECOM, em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de 
suas operagoes e os seus fluxos de caixa para o exercicio findo naquela data, de acordo com as 
praticas contabeis adotadas no Brasil.
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