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Relatório da Administração (Referente ao Exercício Social Findo em 31 de dezembro de 2010)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em reais mil

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em reais mil

Notas explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010 e 2009 - Em reais mil, exceto quando indicado

Demonstração do Resultado 
(referente ao exercício findo em 31 de dezembro) -  Em reais mil

Demonstração dos fluxos de caixa 
(referente ao exercício findo em 31 de dezembro) -  Em reais mil

Senhores acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas. as 
Demonstrações Financeiras do BR Advisory Partners Participações 
S.A. (“Companhia”), relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2010, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, nos termos da legislação societária e contábil vigente.

Principais fatos ocorridos no período
O ano de 2010, o primeiro ano completo de funcionamento da 
Companhia, foi marcado por seu desempenho positivo, gerando 
um Lucro Líquido de R$ 28,4 milhões e um retorno sobre Patrimônio 
Líquido de 28,44%. Neste período, somente a área de Assessoria 
Financeira esteve plenamente operacional, tendo o BR Partners 
participado de algumas das mais relevantes operações de Fusões 
e Aquisições do mercado, assessorando empresas como Aços 
Villares, Cerradinho, Grupo Localfrio, Grupo Qualicorp, Hospital 
São Luiz, Hypermarcas, Itatiaia, Magazine Luiza, bem como o 
fundo de investimentos estrangeiro Carlyle.
A Companhia fechou o ano de 2010 como um dos maiores 
assessores no segmento de fusões e aquisições em número de 

transações anunciadas, segundo os rankings da Bloomberg (3º 
lugar) e Thomson Reuters (5º lugar).
Ainda durante o ano, iniciamos o processo de implementação da 
área de investimentos com foco na montagem dos sistemas de 
gestão de riscos e controles. Em dezembro, concluímos o processo 
de credenciamento junto à CVM para atuação como gestores de 
recursos. Também durante o segundo semestre, começamos a 
formatação da área de private equity, com a estruturação do fundo 
BR Partners I Fundo de Investimento em Participações.
Por fim, em novembro, foi protocolado junto ao Banco Central do 
Brasil o pedido de constituição de um Banco de Investimentos e de 
uma Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Investimentos: Do 
ponto de vista de investimentos, em 2010 foi finalizada a primeira 
fase do projeto de infraestrutura da Companhia e, em 31 de agosto 
de 2010, nos mudamos para o nosso novo escritório, localizado na 
Av. Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O total de investimentos 
em infraestrutura e tecnologia atingiu R$ 3,8 milhões para o Grupo 
BR Partners.
Durante o ano, a entrada de novos sócios e investidores financeiros 

que se juntaram ao BR Partners ocasionou um aumento da 
base de capital da Companhia para mais de R$ 140,0 milhões. O 
reinvestimento dos resultados do ano de 2010 elevou o patrimônio 
líquido da Companhia para aproximadamente R$ 172,0 milhões.
As despesas operacionais do grupo BR Partners totalizaram R$ 4,2 
milhões, já contabilizadas as despesas das subsidiárias.  O principal 
componente das despesas da Companhia, conforme esperado, foi 
relativo à folha de pagamentos, que inclui as despesas de pró-
labore dos sócios executivos. O número total de colaboradores 
(sócios executivos e funcionários) da Companhia chegou a 37.

Campanha de Marketing
O BR Partners, tendo participado e executado as operações 
supracitadas, decidiu pelo investimento em uma campanha de 
marketing direcionado em mídia impressa. Foram veiculados 
anúncios nos principais jornais de São Paulo (O Estado de São 
Paulo, Folha de São Paulo), além do Valor Econômico, em duas das 
principais revistas do país (Veja e Exame) e também em dois veículos 
institucionais estrangeiros (Euromoney e Bloomberg Magazine).

Ativo 2010 2009
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 141.786 29.076
Contas a receber de clientes e outros 
recebíveis (Nota 5) 2.050
Adiantamento a terceiros 7
Tributos a recuperar 1.474 16

145.317 29.092

Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de partes relacionadas 
(Nota 6 (b)) 228

228

Investimentos (Nota 7) 25.287 4.168
Imobilizado (Nota 8) 3.767 1.063
Ativos intangíveis (Nota 9) 149

29.203 5.231

Total do ativo 174.748 34.323

Passivo e patrimônio líquido 2010 2009
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar 
(Nota 10) 332 556
Salários e encargos sociais a pagar 86 24
Impostos a recolher 2.389 28

2.807 608

Patrimônio líquido

Capital social (Nota 11) 141.364 33.536
Reserva de lucros 1.559 179
Reserva de ágio na emissão de ações 28.208
Lucros acumulados 810

171.941 33.715

Total do passivo e patrimônio líquido 174.748 34.323

2010 2009
Operações continuadas

Receita de vendas e serviços 

Lucro bruto
Despesas com vendas (Nota 14) (450)
Despesas administrativas (Nota 14) (1.422) (38)

Lucro operacional (1.872) (38)
Receitas financeiras (Nota 14) 9.298 87
Despesas financeiras (3)

Receitas financeiras, líquidas (Nota 12) 9.295 87

Resultado de equivalência patrimonial 24.129 3.548

Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social (Nota 13) 31.552 3.597

Imposto de renda e contribuição social (3.137) (24)

Lucro líquido do exercício / período 28.415 3.573

Ações em circulação no final do 
exercício / período 87.134 21.861

Lucro líquido por mil ações do capital 
social no fim do exercício / período - R$ 326,10 163,44

Reserva de capital Reserva de lucros
Capital 

social 
Ágio na 

emissão de Ações Legal
Lucros 

acumulados Total

Em 1º de janeiro de 2009 
Integralização do capital 33.536 33.536
Lucro líquido do período de 20/02 a 31/12 3.573 3.573
Dividendos pagos (R$ 0,16 por ação) (3.394) (3.394)

Emissão de ações
Constituição de reservas 179 (179)

Em 31 de dezembro de 2009 33.536 179 33.715
Lucro líquido do exercício 28.414 28.414
Dividendos pagos (R$ 0,30 por ação) (26.224) (26.224)
Emissão de ações 107.828 28.208 136.036
Constituição de reservas 1.380 (1.380)

Em 31 de dezembro de 2010 141.364 28.208 1.559 810 171.941

Fluxos de caixa de atividades 
operacionais 2010 2009

Lucro líquido do exercício / período 28.415 3.573

Ajustes de receitas e despesas 
não envolvendo caixa
Impostos (Nota 13) 3.137 24
Depreciação (Nota 8) 130
Amortização (Nota 9) 9
Participação no resultado de coligadas (24.128) (3.548)
Receitas financeiras - líquidas (Nota 12) (9.295) (87)

(1.734) (38)
Variações no capital circulante
Contas a receber e outras contas de ativo (3.515) (16)
Fornecedores e outras contas a pagar (159) 583

Caixa gerado pelas operações (5.408) 529
Juros pagos (Nota 12) (3)
Imp. de renda e contribuição social pagos (777)

Caixa líq. gerado pelas atividades 
operacionais (6.188) 529

Fluxos de caixa das atividades 
de investimento
Aquisição de participação societária (539) (619)
Aquisição de imobilizado (Nota 8) (2.834) (1.063)
Compras de ativos intangíveis (Nota 9) (158)
Juros recebidos (Nota 12) 9.298 87
Dividendos recebidos 3.548

Caixa líq. usado nas atividades de 
investimento 9.315 (1.595)

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento
Recursos provenientes de emissão de 
ações 136.035 33.536
Recursos emprestados à coligadas (228)
Dividendos pagos aos acionistas da 
Companhia (26.224) (3.394)

Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamento 109.583 30.142

Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa e contas 
garantidas 112.710 29.076

Caixa e equivalentes de caixa e contas 
garantidas no início do exercício / período 29.076

Caixa e equivalentes de caixa e contas 
garantidas no final do exercício / período 
(Nota 4) 141.786 29.076

1) Informações gerais:  A companhia BR Advisory Partners Participações 
S.A (atual denominação da Herin Holdings S.A), é uma sociedade 
anônima, constituída em 20 de fevereiro de 2009, com sede em São 
Paulo, Estado de São Paulo. Tem por objeto social a participação em 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, 
quotista ou acionista, e a administração de bens próprios.
2) Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas pela Companhia de acordo com o CPC 
Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo quando indicado de outra forma.
2.1) Base de preparação e apresentação:  As demonstrações 
financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com o CPC para PMEs.
2.2 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancário, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses.
2.3 Contas a receber de clientes:  As contas a receber de clientes são 
inicialmente reconhecidas pelo valor da transação.
2.4) Investimento em coligada: Coligadas são todas as entidades 
sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não 
o controle, geralmente com uma participação acionária de 20% 
a 50% dos direitos de voto. Os investimentos em coligadas são 
contabilizados pelo método de equivalência patrimonial, segundo o 
qual a participação proporcional da Companhia nos lucros ou prejuízos 
de suas coligadas pós-aquisição é reconhecida na demonstração do 
resultado e sua participação proporcional na movimentação das 
reservas pós-aquisição é reconhecida no patrimônio líquido, como 
ajuste de avaliação patrimonial. As movimentações acumuladas pós-
aquisição são ajustadas contra o custo do investimento. Ganhos não 
realizados em transações entre a Companhia e suas coligadas são 
eliminados na proporção da participação da Companhia. As perdas 
não realizadas são também eliminadas exceto quando a transação 
evidencie perda do valor recuperável do ativo transferido.
2.5) Imobilizado: Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo 
histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer 
perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso 
pretendido pela administração.
A depreciação de ativos é calculada usando o método linear para 
alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que 
é estimada como segue: (a) Máquinas e equipamentos: dez anos; 
(b) Instalações: dez anos; (c) Móveis e utensílios: dez anos; (d) 
Equipamentos de informática e telefonia: cinco anos.
2.6) Ativos intangíveis: As licenças de software adquiridas são 
capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir e preparar 
os softwares para sua utilização. Esses custos são amortizados 
durante sua vida útil estimável de cinco anos. 
2.7) Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo.
2.8) Capital social: As ações ordinárias e preferenciais são 
classificadas no patrimônio líquido.
2.9) Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos 
e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é 
apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos.
A Companhia reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser 
mensurado com segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos 
futuros fluam para a entidade e (iii) quando critérios específicos tiverem 
sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme 

descrição a seguir. Receita financeira: A receita financeira é reconhecida 
usando o método da taxa de juros efetiva. 
2.10) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: As 
despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda e 
contribuição social corrente e diferido. 
Os encargos do imposto de renda e contribuição social corrente são 
calculados com base nas leis tributárias em vigor na data do balanço.
2.11) Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos 
para os sócios da Companhia é reconhecida como passivo nas 
demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é 
aprovada por eles, ou quando da proposição do dividendo mínimo 
obrigatório previsto no Estatuto da Companhia.
3) Transição para o CPC para PMEs: As demonstrações financeiras da 
Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010 
são as primeiras demonstrações financeiras preparadas de acordo 
com as políticas contábeis do CPC para PMEs, nas quais considerou 
todas as exceções obrigatórias e algumas das isenções opcionais 
permitidas na aplicação completa do CPC para PMEs.

4) Caixa e equivalentes de caixa:

2010 2009
Dinheiro em bancos e em caixa 143 1.146
Depósitos bancários de curto prazo 141.643 27.930

141.786 29.076

As contas de bancos são registradas pelos valores depositados 
em instituições financeiras e as aplicações financeiras referem-se 
principalmente a operações lastreadas em debêntures e Notas do 
Tesouro – NTN, remuneradas a 100,5% do CDI e IPCA, respectivamente. 
Os saldos acima foram utilizados para fins de demonstração do fluxo de caixa.

5) Contas a receber de clientes e outros recebíveis:

2010 2009
Contas a receber de clientes - líquidas 24
Outros recebíveis (Nota 6) 2.026

2.050
6) Transações com partes relacionadas:
(a) Outros recebíveis:

Dividendos a receber 2010 2009
Em 1o de janeiro
Dividendos a receber 3.548
Dividendos recebidos (1.522)

Em 31 de dezembro 2.026

(b) Contas a receber de partes relacionadas:

Empréstimos para empresa coligada

BR Partners 
Assessoria 

Financeira Ltda.

BR Partners 
Assessoria 

de Mercado 
de Capitais e 
Dividas Ltda.

BR Partners 
Participações 

Financeiras 
Ltda.

BR Partners 
Consultoria 

Especializada 
Ltda.

BR 
Partners 

Gestão de 
Recursos 

Ltda. Total
Em 1o de janeiro

Empréstimos concedidos 24 200 1 1 2 228
Pagamentos recebidos

Em 31 de dezembro 24 200 1 1 2 228

(c) Remuneração do pessoal-chave da administração: O pessoal-
chave da administração inclui os diretores e todos os administradores 
da Companhia. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da 
administração por serviços prestados está apresentada a seguir:

2010 2009

Remuneração total do pessoal-chave da 
administração 240 10

continua
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Continuação - Notas explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010 e 2009 - Em reais mil, exceto quando indicado

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

7) Investimento em coligada

a) BR Partners Consultoria Especializada Ltda. 2010 2009
Em 1o de janeiro 10
Aumento/integralização de capital em coligada 10
Participação nos lucros (10)

Em 31 de dezembro 10

Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da coligada BR Partners Consultoria 
Especializada Ltda., empresa prestadora de serviços de consultoria e assessoria a empresas e fundo de 
investimento em participações em geral, na análise e seleção de empresas passíveis de serem adquiridas 
ou de receberem investimentos, na intermediação de operações de investimento e desenvolvimento 
em Companhias Alvo, na definição das estratégias e diretrizes de investimento e desinvestimento em 
Companhias Alvo, e no acompanhamento do desempenho de Companhias Alvo.

Nome País Ativo Passivo Receita
Lucro 

(prejuízo)

Percentual 
de partic. 
no capital 
votante e 

total
2009

BR Partners Consultoria 
Especializada Ltda. Brasil 10 99,99

2010
BR Partners Consultoria 
Especializada Ltda. Brasil (10) 99,99

b) BR Partners Assess. de Mercado de Capitais e Dividas Ltda 2010 2009
Em 1o de janeiro 10 10

Aumento/integralização de capital em coligada 440 10
Participação nos lucros (394)

Em 31 de dezembro 56 10

Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da coligada BR Partners Assessoria de Mercado 
de Capitais e Dividas Ltda., empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria na estruturação 
de operações de abertura e fechamento de capital, captação de recursos no mercado financeiro e de 
capitais, reestruturação de dívidas, securitização de recebíveis e demais operações relacionadas, dentro 
e fora do território nacional.

Nome País Ativo Passivo Receita
Lucro 

(prejuízo)

Percentual 
de partic. 
no capital 
votante e 

total
2009

BR Partners Assessoria de 
Merc.  Cap. e Dividas Ltda. Brasil 10 99,99

2010
BR Partners Assessoria de 
Merc.  Cap. e Dividas Ltda. Brasil 304 248 (394) 99,99

c) BR Partners Assessoria Financeira Ltda 2010 2009
Em 1o de janeiro 4.148

Aumento/integralização de capital em coligada 600
Dividendos recebidos/distribuidos (3.548)
Participação nos lucros 24.631 3.548

Em 31 de dezembro 25.231 4.148

Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da coligada BR Partners Assessoria Financeira Ltda., 
empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria financeira, particularmente em finanças corporativas, 
incluindo fusões, aquisições, vendas, incorporações, cisões, reestruturações societárias e demais operações de 
intermediação de participações societárias, dentro e fora do território nacional, e a participação no capital de outras 
sociedades de qualquer natureza, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia ou quotista.

Nome País Ativo Passivo Receita
Lucro 

(prejuízo)

Percentual 
de partic. 
no capital 
votante e 

total
2009

BR Partners Assessoria 
Financeira Ltda. Brasil 4.731 4.131 4.400 3.548 99,99

2010
BR Partners Assessoria 
Financeira Ltda. Brasil 29.608 4.356 32.406 24.651 99,92

d) BR Partners Gestão de Recursos Ltda. 2010 2009
Em 1o de janeiro

Aumento/integralização de capital em coligada 99
Participação nos lucros (99)

Em 31 de dezembro

Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da coligada BR Partners Gestão de Recursos Ltda., 
empresa prestadora de serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários e de gestão 
de recursos de terceiros, a atuação nos mercados financeiros e de capitais como gestor ou administrador 
de fundos de investimento em geral, nos termos da regulamentação aplicável, e a participação em outras 
sociedades como sócia, quotista ou acionista, no Brasil e no exterior, quaisquer que sejam seus objetos.

Nome País Ativo Passivo Receita
Lucro 

(prejuízo)

Percentual 
de partic. 
no capital 
votante e 

total
2009

BR Partners Gestão de 
Recursos Ltda. Brasil 99

2010
BR Partners Gestão de 
Recursos Ltda. Brasil 70 123 (152) 99

8) Imobilizado: 

Instalações

Equip. de 
informática 
e telefonia

Máquinas e 
equip.

Móveis, 
utensílios 

e equip.
Imobilizado 

em andamento Total
Custo
Em 1o de janeiro de 2010 500 563 1.063

Adições 2.215 285 50 247 37 2.834
Baixas (585) (585)
Transferência do 
imobilizado em 
andamento 283 146 156 585

Em 31 de dezembro 2.998 431 50 403 15 3.897

Depreciação acumulada
Depreciação anual (95) (25) (1) (9) (130)

Em 31 de dezembro 2.903 406 49 394 15 3.767

Valor contábil
Em 1o de janeiro de 2010 500 563 1.063

Em 31 de dezembro 2.903 406 49 394 15 3.767

9) Ativos intangíveis: 

Licença 
de uso de 
software Software Total

Custo
Em 1o de janeiro de 2010

Adições 149 9 158

Em 31 de dezembro 149 9 158

Amortização acumulada
Em 1o de janeiro de 2010

Depreciação anual (8) (1) (9)

Em 31 de dezembro 141 8 149

Valor contábil
Em 1o de janeiro de 2010

Em 31 de dezembro 141 8 149

10) Fornecedores e outras contas a pagar:

2010 2009
Contas a pagar a fornecedores e outros 331 32
Valores devidos a partes relacionadas 1 524

332 556
11) Capital social e reservas:

Quantidade de  ações emitidas 
e totalmente integralizadas  (milhares)

Em 01/01/2010 – ações ordinárias 11.201
Em 01/01/2010  – ações preferenciais 10.600
Ações ordinárias emitidas 33.765
Ações preferenciais emitidas 31.508

Em 31/12/2010 – ações ordinárias 44.966
Em 31/12/2010 – ações preferenciais 42.168

A quantidade total de ações ordinárias é de 44.966 mil (2009 –11.201 mil), todas nominativas e sem valor 
nominal. A quantidade de ações preferenciais é  de 42.168 mil (2009 – 10.660 mil).
Todas as ações emitidas estão integralizadas , porém somente as ações ordinárias têm direito de voto 
em assembléias.
O capital social da empresa em 31 de dezembro de 2010 é de R$ 141.364 mil (2009 – R$ 33.536).
(b) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

12) Receitas e despesas financeiras:

2010 2009
Despesas financeiras (3)
Receitas financeiras 9.298 87

Despesas financeiras, líquidas 9.295 87

13) Imposto de renda e contribuição social:

2010 2009
Imposto corrente
Imposto corrente sobre o lucro do exercício 3.137 24

Despesa de imposto de renda e contribuição social 3.137 24

14) Despesas administrativas e com vendas:

2010 2009
Desp. com salários e benefícios a empregados (522) (12)
Depreciação e amortização (139)
Serviços prestados (366) (26)
Custos de publicidade (450)
Utilidades e comunicações (199)
Aluguéis (45)
Viagens e representações (81)
Outras despesas (70)

Custo total das vendas, custos de distribuição e despesas administrativas (1.872) (38)

15) Contingências: A Companhia não é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros.

16) Outras informações: A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.

Examinamos as demonstrações financeiras da BR Advisory Partners Participações S.A. (a “Companhia”) 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
assim como o resumo das políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias 
empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas 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 as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 

relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria 
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BR Advisory Partners Participações S.A. em 
31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e 
médias empresas.

São Paulo, 4 de fevereiro de 2011

Auditores Independentes Douglas Souza de Oliveira
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP191325/O-0


