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Examinamos os balanços patrimoniais da Brisk Participações S.A. e os balanços patrimoniais
consolidados da Brisk Participações S.A. e empresa controlada em 31 de dezembro de 2004 e
de 2003 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido
e das origens e aplicações de recursos da Brisk Participações S.A. e as correspondentes
demonstrações consolidadas do resultado e das origens e aplicações de recursos dos exercícios
findos nessas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
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Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil,
que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada
apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto,
nossos exames compreenderam, 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 das companhias, (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 estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração, bem como
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Brisk Participações S.A. e da
Brisk Participações S.A. e empresa controlada em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e o
resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de
recursos dos exercícios findos nessas datas da Brisk Participações S.A., bem como o resultado
consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos consolidadas desses
exercícios, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Conforme mencionado na nota explicativa nº 5(c), as demonstrações
financeiras consolidadas incluem saldo de contas a receber
decorrente de energia elétrica comercializada no âmbito da Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (antigo Mercado
Atacadista de Energia - MAE), no montante de R$ 11.106 mil (2003 R$ 15.677 mil), registrados com base em valores fornecidos pela
própria CCEE. A realização de parte desse montante aguarda
definição de processos judiciais em andamento movidos por
empresas do setor, relativo a interpretação das regras do mercado
em vigor. O saldo a receber relativo a tais operações em 31 de
dezembro de 2005 monta a R$ 8.010 mil.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2006
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