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LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL 

 

 

1. A KPMG Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São 

Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33, CEP 04530-904, SP, Brasil, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o 

no 57.755.217/0001-29, registrada originalmente no Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado de São Paulo sob o no 2SP014428/O-6, representada 

pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Francesco Luigi Celso, inscrito no CPF sob o  

no 050.243.058-33, no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 

Paulo sob o no 1SP175348/O-5 e com registro secundário no Conselho Regional 

de Contabilidade do Distrito Federal sob o número CRC SP-175348/O-5-S-DF, 

nomeada perita pelo Banco Popular do Brasil S.A. para proceder à avaliação do 

patrimônio líquido contábil em 31 de dezembro de 2009 apurado de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus 

trabalhos. 

 

2. A avaliação do patrimônio líquido contábil em 31 de dezembro de 2009 do Banco 

Popular do Brasil S.A. tem como objetivo a incorporação do Banco ao patrimônio 

do Banco do Brasil S.A. 

 

 

 

 

 

KPMG Auditores Independentes  
SBS - Qd. 02 - Bl. Q - Lote 03 - Salas 708 a 711 
Edifício João Carlos Saad 
70070-120 - Brasília, DF - Brasil 
Caixa Postal 8723 
70312-970 - Brasília, DF - Brasil 

Central Tel  55 (61) 2104-2400 
Fax    55 (61) 2104-2406 
Internet  www.kpmg.com.br 

 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. 
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3. O laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil está sendo emitido em 

conexão com o exame de auditoria das demonstrações financeiras em 31 de 

dezembro de 2009, elaborado sob a responsabilidade da Administração do 

Banco. 

 
4. O laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil está sendo emitido com base 

na execução de procedimentos de auditoria, conforme determinado nas Normas 

e Procedimentos de Auditoria - NPA 14, específicos para a emissão de laudos 

dessa natureza, e compreendeu, entre outros procedimentos:  

 
a. O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o 

volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do 

Banco. 

 
b. A constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que dão 

suporte aos valores apresentados. 

 
c. A avaliação das práticas e estimativas contábeis representativas adotadas 

pela Administração do Banco. 

 

5. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor dos bens, dos direitos 

e das obrigações que integram o patrimônio líquido contábil do Banco Popular do 

Brasil S.A., conforme balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2009, é de  

R$ 18.518.870,98 (dezoito milhões, quinhentos e dezoito mil oitocentos e setenta 

reais e noventa e oito centavos) e está registrado nos livros de contabilidade e foi 

apurado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

6. 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. 
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b. Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos 

administradores do Banco com o 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. 

 

 

Brasília, 5 de abril de 2010 

 

 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-DF 
 
 
 
 
Francesco Luigi Celso 
Contador CRC SP-175348/O-5 S-DF 
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