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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas
Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. - Desenbahia
1.

Examinamos os balanço patrimonial da Desenbahia - Agência de Fomento do Estado da
Bahia S.A. (“Agência”), em 30 de junho de 2007, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos
correspondentes ao semestre findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua
Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis.

2.

Nosso exame foi conduzido em conformidade com as normas de auditoria aplicáveis no
Brasil e compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos
saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Instituição;
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 Instituição, bem
como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Desenbahia - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A., em 30 de junho de 2007, o
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e
aplicações de seus recursos correspondentes ao semestre findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4.

Conforme descrito na nota 4 (d) a Instituição possui operações de crédito, no montante de
R$115.718 mil, amparadas pelo Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA,
previstos na Lei 9.138/95 e na Resolução 2.471/98, que foram renegociadas. Sua
Administração consultou o Departamento de Normas do Sistema Financeiro – DENOR sobre
o procedimento mais adequado de classificação de risco para fins de provisão para estas
operações, uma vez que, no seu entendimento, o critério definido pela Resolução 2.472/98 é
aplicável nesta situação. Presentemente, a Administração da Instituição está aguardando o
posicionamento do Banco Central do Brasil – BACEN sobre essa questão.

5.

As demonstrações contábeis do semestre findo em 30 de junho de 2006, que estão sendo
apresentadas para fins de comparabilidade, foram por nós auditadas e o parecer datado de
16 de agosto de 2006 não continha ressalvas.
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