
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO
EM 30 DE JUNHO - (Em Reais)

2012 2011
Prêmios Emitidos ........................................................ 17.617.856 11.175.567
(+/-) Variações das Provisões Técnicas

de Prêmios .................................................................. (7.882.825) (7.010.799)
(=) Prêmios Ganhos .................................................... 9.735.031 4.164.768
(-) Sinistros Ocorridos ............................................... (322.220) 446.155
(-) Custos de Aquisição .............................................. (1.123.446) (839.811)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais ....... (3.800) (154.020)
(+) Resultado com Resseguro ................................... (3.565.053) (153.253)
(+) Receita com Resseguro ........................................... (52.126) (205.875)
(-) Despesa com Resseguro .......................................... (3.512.927) 52.622
(-) Despesas Administrativas ................................... (4.345.174) (1.747.493)
(-) Despesas com Tributos .......................................... (434.775) (232.355)
(-) Resultado Financeiro ............................................ 1.430.979 839.796
(=) Resultado Operacional ........................................ 1.371.542 2.323.787
(=) Resultado Antes dos Impostos e Participações 1.371.542 2.323.787
(-) Imposto de Renda .................................................. (253.512) (575.776)
(-) Contribuição Social .............................................. (163.225) (355.286)
(=) Lucro Líquido ........................................................ 954.805 1.392.725
(/) Quantidade de Ações ............................................ 9.400.000 9.400.000
(=) Lucro Líquido por Ação ...................................... 0,1016 0,1482

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS DO PERÍODO FINDO
EM 30 DE JUNHO - (Em Reais)

2012 2011
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de prêmios de seguro ........................... 16.982.061 10.223.820
Recuperações de sinistros e comissões ...................... 1.763.199 0
Outros recebimentos operacionais (Salvados,

Ressarcimentos e outros) ........................................... 18.691 0
Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e

comissões .................................................................... (2.041.269) (1.034.920)
Repasses de prêmios por cessão de riscos .................. (5.392.314) (2.849.394)
Pagamentos de despesas com operações de seguros

e resseguros ................................................................. (1.148.900) (698.405)
Pagamentos de despesas e obrigações ....................... (4.969.089) (2.841.269)
Outros pagamentos operacionais ................................ (338.426) (271.364)
Caixa gerado pelas operações .................................. 4.873.953  2.528.468
Juros Pagos .................................................................... (14) 0
Investimentos financeiros: .......................................... (4.274.000) (2.543.997)

Aplicações ................................................................... (13.992.395)  (9.150.000)
Vendas e resgates ........................................................ 9.718.395 6.606.003

Caixa Líquido Gerado / Consumido nas
Atividades Operacionais ......................................... 599.939 (15.529)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente: ........ 0 (6.446)

Imobilizado ................................................................. 0 (5.456)
Intangível .................................................................... 0 (990)

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de
Investimento .............................................................. 0 (6.446)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital

Próprio ......................................................................... (680.354) 0
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de

Financiamento ...........................................................  (680.354) 0
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de

Caixa ........................................................................... (80.415) (21.975)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 807.274 139.946
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período . 726.859 117.971
Ativos livres no início do período ............................ 11.822.926 7.771.821
Ativos livres no final do período ............................... 8.793.219 11.939.897
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES

FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES ............. (3.029.707) 4.168.076

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

2012 2011

Ativo .................................................................................. 52.075.950 26.509.483
Circulante ......................................................................... 44.894.483 22.623.851
Disponível ......................................................................... 726.859 117.971

Caixa e Bancos ............................................................... 726.859 117.971
Aplicações ........................................................................ 32.498.543 16.734.103
Créditos das Operações com Seguros e Resseguros . 8.172.533 3.241.465

Prêmios a Receber ..........................................................  8.148.245 3.241.465
Operações com Resseguradoras .................................... 24.288 0

Ativos de Resseguro - Provisões Técnicas ................... 2.445.978  2.121.357
Títulos e Créditos a Receber ......................................... 44.256           75.636

Outros Créditos .............................................................. 44.256 75.636
Custos de Aquisição Diferidos ..................................... 1.006.314 333.319

Seguros ...........................................................................  1.006.314  333.319
Ativo Não Circulante ..................................................... 7.181.467 3.885.632
Realizável a Longo Prazo ............................................... 5.970.644 3.866.920
Ativos de Resseguro - Provisões Técnicas ................... 4.376.772 3.389.148
Custos de Aquisição Diferidos ..................................... 1.593.872        477.772

Seguros ........................................................................... 1.593.872        477.772
Imobilizado ......................................................................  14.957           14.513

Bens Móveis ...................................................................    14.957           14.513
Intangível .......................................................................... 1.195.866             4.199

Outros Intangíveis ....................................................... 1.195.866 4.199

2012 2011
Passivo .............................................................................. 52.075.950 26.509.483
Circulante ......................................................................... 16.886.441 8.911.627
Contas a Pagar ................................................................ 938.642 495.726

Obrigações a Pagar ........................................................  245.406       153.748
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ..................... 314.888       170.188
Encargos Trabalhistas ................................................... 188.693        93.633
Impostos e Contribuições ............................................. 189.655        78.157

Débitos de Operações com Seguros e Resseguros ..... 5.510.464    2.883.898
Prêmios a Restituir ........................................................ 46.115             991
Operações com Resseguradoras ....................................   4.784.062    2.609.010
Corretores de Seguros e Resseguros ............................   680.287       273.897

Depósitos de Terceiros .................................................... 648.565       227.577
Provisões Técnicas - Seguros ......................................... 9.753.079    5.304.426

Danos ..............................................................................  9.753.079    5.304.426
Outros Débitos .................................................................  35.691 0
Passivo Não Circulante .................................................. 14.539.289    6.805.061
Provisões Técnicas - Seguros ......................................... 14.539.289    6.805.061

Danos ..............................................................................  14.539.289    6.805.061
Patrimônio Líquido ........................................................ 20.650.220  10.792.795

Capital Social .................................................................   9.400.000    9.400.000
Aumento de Capital (em Aprovação) ...........................  8.850.000 0
Reservas de Lucros ........................................................    1.755.832               70
Lucros ou Prejuízos Acumulados ................................   644.388    1.392.725

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao
semestre findo em 30 de junho de 2012, acompanhadas das respectivas notas
explicativas e do parecer dos auditores independentes.
A Companhia se encontra em uma situação confortável no que concerne à capacidade
para os contratos segurados e, as parcerias firmadas com resseguradores de primeira
linha, vêm permitindo, sem prejuízo aos princípios de segurança e normas que
norteiam a atividade, o aumento da nossa estrutura, capacidade e limites de
subscrição de riscos, capacidade esta, que se reflete nos números da empresa, aqui
apresentados. O prêmio emitido direto no período teve um incremento de mais de
71,7%, passando de R$ 9.727 mil em 2011 para R$ 16.707 mil em 2012.
Para o segundo semestre, a Companhia firmou um novo contrato anual de resseguro
mantendo os principais parceiros, que permitirá aumento significativo na
capacidade automatizada de subscrição de riscos, uma maior retenção de prêmios,
sem prejuízo aos princípios de segurança e normas que norteiam a atividade.
Os ativos líquidos da Companhia garantem sua solidez financeira e o valor do Patrimônio
Líquido supera o exigido pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Em outubro de 2011 houve um aumento de capital, que está em processo de
homologação junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no valor
de R$ 8.850 mil, totalmente integralizado em espécie, o que possibilitará um
maior incremento nos limites operacionais da Companhia.
Com uma atuação focada, registramos, no período analisado, um crescimento de
participação no market share da atividade que nos destaca entre as maiores
companhias de seguro garantia do Brasil.
A Pottencial Seguradora continua adotando as medidas e as atitudes necessárias
para concluir a sua estratégia bem como para consolidar os seus controles internos
e garantir o seu acompanhamento, mantendo uma trajetória de crescimento
sustentável.
Agradecemos aos nossos acionistas, clientes, parceiros, corretores e
resseguradores, pela confiança demonstrada ao longo deste semestre e
especialmente aos nossos funcionários pelo esforço, competência, lealdade e
dedicação que possibilitaram os resultados alcançados no período.

A Diretoria.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO
FINDO EM 30 DE JUNHO - (Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Contexto operacional
A Pottencial Seguradora S/A (“Seguradora”) autorizada a funcionar conforme
Portaria SUSEP nº 3.556 de 25 de fevereiro de 2010 e registrada na JUCEMG
em 16 de março de 2010, é uma sociedade de capital fechado, que tem como
objetivo social a exploração das operações de seguros de danos, podendo
ainda participar em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista,
observadas as disposições legais pertinentes.
A Seguradora iniciou operação em maio de 2010, e atualmente opera nas
modalidades do seguro garantia, nos ramos 775 – Garantia pública e 776 –
Garantia privada, atuando nas regiões 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 08, que
correspondem a todos os estados da federação, exceto o estado de São Paulo.

2 Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
As principais práticas contábeis adotadas pela Seguradora para o registro das
operações e elaboração das demonstrações financeiras estão em conformidade
com a Lei das Sociedades por Ações, modificada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/
09, referendadas às normas regulamentares do Conselho Nacional de Seguros
Privados - CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, estando
apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído
pela Circular SUSEP 430/2012 e associadas às normas do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, quando aplicáveis.
Foi adotado o critério de comparabilidade com valores relativos a igual período
do exercício anterior.

3 Composição acionária
O capital social da Seguradora, aprovado pela Susep até a data de 30/06/
2012, está dividido em 9.400.000 ações ordinárias nominativas, distribuídas
entre seus acionistas como segue:
Acionista Nº de ações Valor em reais Percentual
Banco Pottencial S/A .......... 9.187.580 9.187.580 97,74%
Construtora Ourivio S/A .... 212.420    212.420   2,26%
Total ....................................... 9.400.000 9.400.000 100,00%

Em 28/10/2011 houve um aumento de capital no montante de R$ 8.850.000
com a correspondente emissão de 8.850.000 ações ordinárias nominativas ao
preço de emissão de R$ 1 por ação, totalmente subscritas e integralizadas em
moeda corrente pelo acionista Construtora Ourivio S/A. Porém, este valor
encontra-se contabilizado na conta de Aumento de capital (em aprovação),
pois até 30/06/2012 a Seguradora ainda aguardava a aprovação deste aumento
pela SUSEP.

4 Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Seguradora para os registros
das transações são as seguintes:

4.1 Caixa e equivalentes de caixa
Incluem caixa e equivalentes, os saldos em caixa e em suas contas movimento
e conta arrecadação na data do balanço e com risco insignificante de mudança
de seu valor de mercado.

4.2 Apuração do resultado operacional
Os prêmios de seguros e comissões, deduzidos dos prêmios cedidos em
resseguro, são apropriados ao resultado quando da vigência das respectivas
apólices de seguro, e diferidos para apropriação, em bases lineares, no decorrer
do prazo de vigência das apólices, por meio de constituição e reversão das
provisões de prêmios e da despesa de comercialização diferida. Consoante
regulamentação da SUSEP, as receitas de prêmios e as correspondentes despesas
de comercialização, relativas a riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas
apólices, são reconhecidas no resultado do período em bases estimadas.

4.3Aplicações financeiras
Os títulos da Seguradora foram classificados na categoria para negociação,
que são títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem
ativa e freqüentemente negociados, ajustados pelo valor de mercado em
contrapartida ao resultado do período.

 4.4 Ativos e passivos circulantes e não circulante
Os ativos e os passivos circulantes e não circulantes são apresentados pelos
valores de realização ou compromissos estabelecidos nas contratações,
respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos ou
encargos incorridos até a data do encerramento do exercício. Os valores inscritos
são classificados como não circulantes quando seus vencimentos ultrapassam
o prazo de 12 (doze) meses subseqüentes às respectivas datas bases.

4.5 Redução ao valor recuperável
Em 30 de junho de 2012, o saldo da conta de redução ao valor recuperável de
prêmios a receber no ativo circulante era de R$ 106.958 (R$ 46.809 em 30/06/
11), calculados conforme parágrafo único do artigo 3º e artigo 4º do anexo IV
da Circular SUSEP 430.

4.6 Ativo imobilizado e intangível
Não existe nenhum investimento dentro do ativo da Seguradora. O imobilizado
é contabilizado ao custo de aquisição e ajustado pela depreciação no período.
Não há ativos diferidos até 30 de junho de 2012. O intangível está representado
pelo registro de marcas e patentes e pela aquisição de software.

4.7 Provisões técnicas
As provisões técnicas são constituídas e calculadas de acordo com as
determinações e critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados, instituídas através da Resolução CNSP nº 162/2006, alterada pelas
Resoluções 181/2007, 195/2008 e 204/2009.
A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pelo valor dos
prêmios de seguros brutos correspondente ao período ainda não decorrido de
cobertura de risco, calculada pelo método “pro rata die”. A provisão de
prêmios não ganhos para riscos vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE)
corresponde a uma parcela estimada da PPNG referente a riscos cuja vigência
já tenha se iniciado em um determinado mês, mas cuja emissão ocorreu em
meses anteriores. É estimada a partir do produto de um fator pela PPNG. O
fator resulta da divisão da média móvel anual dos valores de PPNG-RVNE
calculados para datas passadas, ou seja, o valor real que a PPNG-RVNE deveria
assumir nessas datas. O cálculo do valor real da PPNG-RVNE é realizado
através da diferença entre a PPNG calculada pelo início de vigência e a PPNG
calculada por data de emissão, nos períodos passados onde teoricamente já
conhecemos a totalidade dos riscos emitidos .
A provisão complementar de prêmios (PCP) corresponde à diferença, se
positiva, entre a média da soma dos valores apurados diariamente no mês de
constituição e a PPNG constituída, considerando todos os riscos vigentes,
emitidos ou não. Em 30 de junho de 2012 não houve necessidade de
constituição da PCP.
A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída para a cobertura dos
valores esperados a pagar relativos a sinistros avisados, até a data base do
cálculo, de acordo com a responsabilidade da sociedade seguradora. É
constituída por estimativa de pagamentos prováveis, brutos de resseguros,
determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço.

4.8 Estimativa de prêmios de riscos vigentes, mas não emitidos
Prêmio de riscos vigentes, mas não emitidos (Prêmio de RVNE) – representa
o valor de prêmios que a seguradora estima que será emitido após o início de
vigência da apólice,ou seja, riscos que estão vigentes, mas ainda não tiveram
seus prêmios emitidos pela seguradora. A metodologia de cálculo é semelhante
à PPNG-RVNE (nota 4.7) uma vez que a PPNG-RVNE representa o diferimento
do Prêmio de RVNE, que é estimado a partir do produto de um fator pelo
prêmio direto vigente. O fator resulta da divisão da média móvel anual dos
valores de prêmio de RVNE calculados para datas passadas, ou seja, o valor
real que o Prêmio de RVNE deveria assumir nessas datas. O cálculo do valor
real do Prêmio de RVNE é realizado através da diferença entre o prêmio direto
vigente calculado pelo início de vigência e o prêmio direto vigente calculado
por data de emissão nos períodos passados, onde teoricamente já conhecemos
a totalidade dos riscos emitidos.

4.9 Avaliação de ativos e passivos
Os ativos são avaliados pelo seu custo de aquisição, sofrendo redução ao
valor recuperável, conforme Seção II do anexo IV da Circular SUSEP 430,
aplicando-se as disposições e os critérios estabelecidos no Pronunciamento
CPC 01 (R1), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Para os
ativos imobilizados, essa redução é realizada através de critérios de depreciação,
conforme estabelecido no Pronunciamento CPC 27.
Os passivos são avaliados pelo valor atualizado até a data do balanço.

4.10 Imposto de renda, Contribuição social, Pis e Cofins
Sobre o lucro ajustado do período é calculado o Imposto de Renda pela alíquota
de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excedem R$ 20.000
por mês. Já a contribuição social é calculada à alíquota de 15% sobre a base
ajustada. As contribuições para o PIS e a COFINS são calculadas pela alíquota
de 0,65% e 4%, respectivamente, na forma da legislação vigente.

5 Aplicações

5.1 Composição do saldo
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Renda fixa ....................................................... 32.498.543 16.734.103
Letras financeiras do tesouro – LFT ............ 16.262.617 7.879.586
Certificados de depósito bancário ................ 16.235.926 8.854.517
Total curto prazo ............................................ 32.498.543 16.734.103
TOTAL DAS APLICAÇÕES ....................... 32.498.543 16.734.103

5.2 Classificação
30/06/2012 30/06/2011

Vencimento Valor de Valor de
mercado  mercado

Títulos para negociação LFT LFT
2º Semestre/2013 ............................................. 8.722.320 7.879.586
2º Semestre/2014 ............................................. 2.207.029 0
1º Semestre/2015 ............................................. 5.333.268 0
Total .................................................................. 16.262.617 7.879.586

Títulos para negociação CDB CDB
2º Semestre/2011 ............................................. 0 8.804.517
1º Semestre/2012 ............................................. 0 50.000
2º Semestre/2012 ............................................. 12.803.808 0
1º Semestre/2013 ............................................. 450.557 0
2º Semestre/2013 ............................................. 2.981.561 0
Total .................................................................. 16.235.926 8.854.517

Todos os títulos da Seguradora foram classificados como títulos para negociação,
sendo assim são mantidos no ativo circulante, independentemente de seus
vencimentos, conforme parágrafo 2º, Artigo 22, Anexo I da Circular SUSEP 430/
12. O valor de mercado dos títulos foi calculado com base no preço unitário de
mercado (PU) em 30 de junho de 2012 (posição de fechamento), informado pela
Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto – Andima. A taxa
média de juros para os CDBs adquiridos pela Seguradora é de 105,17% do CDI,
enquanto que a taxa de juros para a remuneração das LFTs é de 100% da Selic.

5.3 Quadro de movimentações
Saldo em Aplicações/ Resgates/ Ajuste ao v. Saldo em

Títulos 30/06/11  Compras Vendas  de mercado  30/06/12
LFTs 7.879.586 13.932.224 (6.853.809) 1.304.616 16.262.617
CDBs 8.854.517 29.665.546 (23.462.601) 1.178.464 16.235.926
Total 16.734.103 43.597.770 (30.316.410) 2.483.080 32.498.543

6 Prêmios a receber
Os prêmios de seguros da Seguradora têm um período médio de parcelamento
de 10 dias.

6.1 Movimentação da conta de Prêmios a receber
Garantia Garantia
Pública  Privada Total

Saldo em 30/06/2011 .................. 2.643.763 597.702 3.241.465
(+) Prêmio Emitido ....................... 26.038.050 8.733.356 34.771.403
(-) Prêmio Cancelado .................... (2.739.976) (1.396.713) (4.136.689)
(-) Prêmio Recebido ...................... (21.680.893) (6.814.439) (28.495.332)
(+) Prêmio de RVNE ..................... 907.947 1.919.598 2.827.545
(-) Redução ao valor recuperável (7.311) (52.839) (60.150)
Saldo em 30/06/2012 .................. 5.161.580 2.986.665 8.148.245

6.2 Discriminação dos saldos de Prêmios a receber
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Prêmios a receber – riscos vigentes emitidos 3.847.089 1.839.824
Prêmios a receber – riscos vigentes não

emitidos - RVNE .......................................... 4.275.995 1.448.450
Co-seguros aceitos a receber ......................... 132.119 0
(-) Redução ao valor recuperável .................. (106.958) (46.809)
Total .................................................................. 8.148.245 3.241.465

6.3 “Aging” da conta de Prêmios a receber – riscos vigentes emitidos
Parcelas Parcelas vencidas

Prazos a vencer  e não pagas
Até 30 dias ........................................... 2.216.830 357.501
De 30 a 60 dias .................................... 738.950 90.250
De 60 a 90 dias .................................... 295.400 12.840
De 90 a 120 dias .................................. 41.200 22.230
Mais de 120 dias ................................. 0 71.888
Total ...................................................... 3.292.380 554.709

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO - (Em Reais)

Pottencial Seguradora S/A.
Av. Afonso Pena, 4100, 12º andar

Belo Horizonte – MG
CNPJ-11.699.534/0001-74

Continua...

2012 2011
(=) LUCRO LÍQUIDO .............................................. 954.805 1.392.725
Outros resultados abrangentes .................................. 0 0
(=) LUCRO ABRANGENTE NO PERÍODO ...... 954.805 1.392.725

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO - (Em Reais)

 AUMENTO LUCROS/
CAPITAL CAPITAL EM RESERVA DE PREJUÍZOS
SOCIAL APROVAÇÃO LUCROS   ACUMULADOS TOTAL

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 ......................... 9.400.000 0                      70 0          9.400.070
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO ....................................... 0 0 0           1.392.725          1.392.725
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 ..................................    9.400.000 0                      70           1.392.725        10.792.795

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 .........................  9.400.000            8.850.000          1.755.832 0        20.005.832
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO ....................................... 0 0 0              954.805             954.805
PROPOSTA P/ DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
  Juros sobre o Capital Próprio ............................................... 0 0 0            (310.417)            (310.417)
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012 ..................................  9.400.000            8.850.000          1.755.832              644.388        20.650.220

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



7 Prêmios de resseguro diferidos
São compostos pelas provisões técnicas de resseguro, deduzidas pela variação
das comissões de resseguro diferidas, em contas do ativo circulante e não-
circulante, contabilizadas na rubrica de ATIVOS DE RESSEGURO –
PROVISÕES TÉCNICAS, por ramos, conforme segue:
Garantia privada 30/06/2012 30/06/2011
PPNG resseguro ............................................. 1.934.439  632.535
Comissão diferida resseguro ......................... (773.776) (252.431)
RVNE resseguro .............................................. 838.773 247.131
PCP resseguro ................................................. 0 7.792
Sinistros pendentes de pagamento ............... 140 0
IBNR resseguro ............................................... 53.938 16.877
Total .................................................................. 2.053.514 651.904

Garantia pública ........................................... 30/06/2012 30/06/2011
PPNG resseguro ............................................. 6.464.838 5.040.779
Comissão diferida resseguro ......................... (2.585.934)  (2.015.907)
RVNE resseguro .............................................. 683.333 1.612.041
PCP resseguro ................................................. 0 73.771
Sinistros pendentes de pagamento ............... 102.583 0
IBNR resseguro ............................................... 104.416 147.916
Total .................................................................. 4.769.236 4.858.600

8 Custo de aquisição diferido
Os custos de aquisição diferidos pela Seguradora são relativos às comissões
de corretagem de seguros. O prazo para o diferimento corresponde à vigência
das apólices, sendo assim, contabilizados no ativo circulante e não-circulante.
São calculados da mesma forma que a PPNG, ou seja, são diferidos mensalmente
e tomando-se por base as datas de início e fim do período de risco.

8.1 Movimentação dos custos de aquisição diferidos
Saldo em Saldo em

Ramos 30/06/11 Constituição Reversão  30/06/12
Garantia privada ......... 108.073 556.911 (83.370) 581.614
Garantia pública ......... 703.018 1.419.120 (103.566) 2.018.572
Total ............................. 811.091 1.976.031 (186.936) 2.600.186

9 Imobilizado
30/06/2012

Taxas médias Valor
anuais de Depreciação contábil

Descrição depreciação Custo acumulada líquido
Equipamentos - Informática 20% 21.225 (6.773) 14.452
Móveis, máquinas e utensílios 10% 551 (46) 505

30/06/2011
Taxas médias Valor

anuais de Depreciação contábil
Descrição depreciação Custo acumulada líquido
Equipamentos - Informática 20% 17.089 (2.576) 14.513

1 0 Intangível
O intangível, composto pelo registro de marcas e patentes em 30/06/2012 no
montante de R$ 4.199 (30/06/2011 de R$ 4.199) e pela aquisição de software,
cuja amortização está discriminada abaixo:

30/06/2012
Taxas médias Valor

anuais de Depreciação contábil
Descrição depreciação Custo acumulada líquido
Marcas e patentes - 4.199 0 4.199
Outros intangíveis – Softwares 20% 1.300.000 (108.333) 1.191.667

30/06/2011
Taxas médias Valor

anuais de Depreciação contábil
Descrição depreciação Custo acumulada líquido
Marcas e patentes - 4.199 0 4.199

1 1 Ativos Garantidores
A Seguradora ofereceu ativos para cobertura das Provisões Técnicas, conforme
informações no quadro abaixo:
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Provisões técnicas de seguros ...................... 24.292.368 12.109.486
(-) Provisões de resseguros ........................... (6.822.750) (7.778.842)
Total líquido a ser coberto .......................... 17.469.618 4.330.644
Bens oferecidos para cobertura das

provisões técnicas
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ....... 8.722.320 4.794.206
Certificados de depósito bancário ............ 14.983.004 0

   Total de bens oferecidos para cobertura
das provisões ............................................... 23.705.324 4.794.206

Excedente ......................................................... 6.235.706 463.562

1 2 Contas de compensação
São utilizadas as contas de compensação de Faturas emitidas antecipadamente
para registro de prêmios emitidos antecipadamente às suas respectivas
vigências. O saldo destas contas em 30/06/2012 é de R$ 710.754 (em 30/06/
2011 R$ 148.536), porém esse valor é retirado do ativo e passivo da
Seguradora para efeito de publicação, conforme o modelo proposto na Circular
SUSEP 430/12.

13 Contas a pagar

13.1 Obrigações a pagar
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Honorários, remunerações e gratificações

a pagar ........................................................... 92.306 59.378
Outros pagamentos – fornecedores .............. 153.100 94.370
Total .................................................................. 245.406 153.748

13.2 Impostos e encargos sociais a recolher
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Imposto de renda retido ................................. 30.019 21.926
Imposto sobre serviços retido ....................... 14.474 12.087
Impostos sobre operações financeiras ......... 223.000 109.844
Contribuições previdenciárias ..................... 39.688 23.059
FGTS ................................................................. 7.707 3.272
Total .................................................................. 314.888 170.188

13.3 Encargos trabalhistas
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
13º salário a pagar ........................................... 52.174 23.564
Férias a pagar ................................................... 134.919 68.469
Outros encargos .............................................. 1.600 1.600
Total .................................................................. 188.693 93.633

13.4 Impostos e contribuições
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Imposto de renda ............................................. 56.325 19.575
Contribuição social ........................................ 49.042 13.453
COFINS ............................................................ 60.561 22.898
PIS/PASEP ...................................................... 9.842 3.721
Contribuições federais retidas ...................... 13.885 18.510
Total .................................................................. 189.655 78.157

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras
do semestre findo em 30 de junho

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Pottencial Seguradora S/A.

Av. Afonso Pena, 4100, 12º andar
Belo Horizonte – MG

CNPJ-11.699.534/0001-74...Continuação.

1 4 Prêmios de resseguro

14.1 Contratos de resseguro proporcionais - modalidade cota-parte

14.1.1 Prêmios retidos no período, subdivididos por classe de resseguradores e carteiras:
30/06/2012 30/06/2011

Prêmios retidos Seguros Resseguro % Cessão Seguros Resseguro % Cessão
Garantia pública ................................................. 21.893.919 6.559.354 3 0 % 15.299.022 8.287.673 5 4 %
Resseguradoras locais .......................................... 3.745.430 17% 8.287.673 54%
Resseguradoras admitidas ................................... 2.813.924 13%
Garantia privada ................................................ 8.588.970 1.945.522 2 3 % 2.177.173 939.706 4 3 %
Resseguradoras locais .......................................... 1.062.069 13% 939.706 43%
Resseguradoras admitidas ................................... 883.453 10%
Total ........................................................................ 30.482.889 8.504.876 2 8 % 17.476.195 9.227.379 5 3 %

14.2 Contratos de resseguro não-proporcionais
Tipo de

Ramos resseguro Modalidade Limites
Garantia pública Excesso de Proteção de R$7.900.00 em excesso

danos retenção a R$ 300.000 de retenção
Garantia privada Excesso Proteção de protegida líquida

de danos retenção

14.3 Discriminação das resseguradoras
Resseguradora Classe Rating
IRB-Brasil RE Local A- (AM Best)
XL Resseguros Brasil S/A Local A (S&P)
Everest Reinsurance Company Admitida A+ (AM Best)
Transatlantic Reinsurance Company Admitida A (AM Best)
Scor Reinsurance Company Admitida A (S&P)

14.4 Redução ao valor recuperável
Para o período avaliado, não há perdas estimadas sobre créditos das operações
de resseguro.

1 5 Débitos de operações com seguros e resseguros
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Operações com seguros ...................................... 726.402 274.888

Prêmios de seguros a restituir ............................ 46.115 991
Comissões de corretores de seguros .................. 680.287 273.897

Operações com resseguros .................................. 4.784.062 2.609.010
 Resseguro cedido – Resseguradoras Locais .... 2.708.802 2.609.010

Prêmio de resseguro emitido .............................. 2.953.703 4.250.129
Comissões sobre prêmios cedidos em resseguro (1.181.348) (1.699.002)
Prêmio de resseguro RVNE ................................ 936.447 0
Contrato de resseguro - Excesso de danos ........ 0 57.883

 Resseguro cedido – Resseguradoras Admitidas 2.075.260 0
Prêmio de resseguro emitido .............................. 2.181.794 0
Comissões sobre prêmios cedidos em resseguro (872.718) 0
Prêmio de resseguro RVNE ................................ 766.184 0

Total dos débitos com seguros e resseguros ...... 5.510.464 2.883.898

16 Depósitos de terceiros

16.1 Constituem depósitos de terceiros
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Cobrança de prêmios antecipados ................ 560.117 211.916
Prêmios e emolumentos recebidos ................ 88.448 15.661
Total .................................................................. 648.565 227.577

16.2 “Aging” dos valores na conta de depósitos de terceiros
Cobrança Prêmios e

Faixa em dias – Data base 30/06/2012 de prêmios emolumentos
antecipados recebidos

De 0 a 30 dias .................................................. 250.979 88.448
De 31 a 60 dias ................................................ 89.999 0
De 61 a 120 dias .............................................. 119.722 0
De 121 a 180 dias ........................................... 46.978 0
De 181 a 365 dias ........................................... 38.203 0
Acima de 365 dias ........................................... 14.236 0
Total .................................................................. 560.117 88.448

1 7 Provisões técnicas de seguros

17.1 Provisão de prêmios não ganhos – PPNG
Valores relativos a PPNG, contabilizada nas contas de provisões técnicas do
passivo circulante e não-circulante. Incluindo a PPNG sobre co-seguros
aceitos no valor de R$245.252 em 30/06/2012 no ramo Garantia pública (em
30/06/2011, zero).
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Garantia privada .............................................. 4.513.910 1.145.779
Garantia pública .............................................. 15.123.759 7.608.672
Total .................................................................. 19.637.669 8.754.451

17.2 PPNG – RVNE (riscos vigentes não emitidos)
Valores relativos a PPNG – RVNE direta, contabilizada nas contas de
provisões técnicas do passivo circulante e não-circulante. Incluindo a PPNG
– RVNE sobre co-seguros aceitos no valor de R$25.923 em 30/06/2012 no
ramo Garantia pública (em 30/06/2011, zero).
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Garantia privada .............................................. 1.957.231 447.656
Garantia pública .............................................. 1.598.581 2.433.253
Total .................................................................. 3.555.812 2.880.909

17.3 Provisão de sinistros a liquidar – PSL
Valores relativos a PSL direta, contabilizada na conta de provisões técnicas
do passivo circulante, conforme sinistros avisados até 30/06/2012.
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Garantia privada .............................................. 720 0
Garantia pública .............................................. 519.851 0
Total .................................................................. 520.571 0

17.4 Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados – IBNR
Valores relativos a IBNR bruta, contabilizada na conta de provisões técnicas
do passivo circulante. Incluindo IBNR sobre co-seguros aceitos no valor de
R$ 4.287 em 30/06/2012 (em 30/06/2011, zero). Não existe valor de IBNR a
ser contabilizado em conta não-circulante em 30/06/2012:
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Garantia privada .............................................. 169.177 39.344
Garantia pública .............................................. 409.139 276.877
Total .................................................................. 578.316 316.221

17.5 Provisão complementar de prêmios – PCP
Valores relativos a PCP bruta, contabilizada nas contas de provisões técnicas
do passivo circulante e não-circulante:
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Garantia privada .............................................. 0 15.106
Garantia pública .............................................. 0 142.798
Total .................................................................. 0 157.904

17.6 Quadros de movimentações das provisões técnicas líquidas
Na montagem do quadro de movimentação das provisões técnicas consideramos
todas as provisões diretas (passivo circulante e não-circulante), deduzidas dos
valores relativos às provisões técnicas de resseguro (ativo circulante e não-
circulante), influenciadas pela comissão diferida de resseguro, que integra o
grupo de PPNG de resseguro, conforme Circular SUSEP 430/12.
Provisões – Saldo em Saldo em
Garantia privada  30/06/2011 Constituição Reversão  30/06/2012
P P N G 765.675 5.710.550 (3.122.979) 3.353.246
PPNG – RVNE 200.525 3.052.538 (2.134.605) 1.118.458
PSL 0 5.220 (4.640) 580
P C P 7.315 9.413 (16.728)  0
IBNR 22.467 164.685 (71.913) 115.239
Total 995.982 8.942.406 (5.350.865) 4.587.523

Provisões – Saldo em Saldo em
Garantia pública  30/06/2011 Constituição Reversão  30/06/2012
P P N G 4.583.800 11.171.295 (4.510.240) 11.244.855
PPNG – RVNE 821.212 3.012.729 (2.918.693) 915.248
PSL 0 935.907 (518.639) 417.268
P C P 69.028 92.393 (161.421) 0
IBNR 128.960 469.318 (293.555) 304.723
Total 5.603.000 15.681.642 (8.402.548) 12.882.094

1 8 Teste de adequação do passivo
Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP n° 410/10, a cada data de
balanço deve ser elaborado o teste de adequação dos passivos (TAP) para
todos os contratos em curso na data de execução do teste. Este teste é elaborado
considerando-se como valor contábil todos os passivos de contratos de
seguros deduzidos das despesas de comercialização diferidas e dos ativos
intangíveis diretamente relacionados aos contratos de seguros. O TAP
considera premissas atuais e a melhor estimativa de todos os fluxos de caixa
futuros. Caso seja identificada qualquer deficiência no teste, a Seguradora
registra a perda imediatamente como despesa no resultado do período,
primeiramente reduzindo os custos de aquisição (despesas de comercialização
diferidas), ou outros ativos intangíveis, e posteriormente constituindo
provisões adicionais aos passivos de seguros já registrados na data do teste.
Porém, conforme dispõe a Circular SUSEP N° 446, de 4 de julho de 2012, que
suspende os efeitos da Circular SUSEP 410 na apuração das demonstrações
financeiras intermediárias do exercício de 2012, o Teste de Adequação de
Passivos não foi realizado para a data base de 30 de junho de 2012.

1 9 Sinistros judiciais
Até o encerramento do período, a Seguradora não teve registro de sinistros
judiciais ou de contingências passivas de nenhuma natureza, divulgados ou não.

2 0 Patrimônio líquido

20.1 Composição
Capital social – o capital social, totalmente subscrito e integralizado, em 30
de junho de 2012 é de R$ 9.400.000, representado por 9.400.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. As ações estão distribuídas entre
os acionistas Banco Pottencial S/A e Construtora Ourivio S/A, conforme
demonstrado na Nota 3.
Aumento de capital (em aprovação) – em Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 28/10/2011, os acionistas da Pottencial Seguradora deliberaram
sobre o aumento de capital no valor de R$ 8.850.000,00 com a emissão de
8.850.000 ações ordinárias nominativas no valor de R$ 1,00 por ação. Este
ato societário encontra-se em fase de aprovação pela SUSEP.
Reserva Legal – Constituída no final do exercício, conforme legislação
societária, podendo ser utilizada para compensação de prejuízos ou aumento
de capital social. Seu saldo em 30 de junho de 2012 é de R$ 87.858 (em 30/
06/2011 no valor de R$ 70).
Reservas estatutárias – foi constituída pelo valor correspondente ao lucro
líquido remanescente após a constituição da reserva legal e demais deduções
legais, estando sujeita à deliberação em Assembléia Geral. Em 30/06/2012
foi constituída no valor de R$ 1.667.974.
Dividendos / Juros sobre o capital próprio - conforme disposição estatutária
está assegurado aos acionistas dividendo mínimo de 25% do lucro líquido,
distribuído ao final de cada exercício.
O lucro líquido apurado em 30/06/2012 foi de R$ 954.805 (em 30/06/2011
foi de R$ 1.392.725), não distribuído por se tratar de balanço intermediário.

20.2 Cálculo do limite para pagamento dos juros sobre o capital próprio – JSCP
Nos meses de fevereiro e abril de 2012, foram pagos a título de Juros sobre o
capital próprio os valores de R$ 190.417 e R$ 120.000, respectivamente, aos
acionistas da Pottencial Seguradora, respeitando os limites previstos na
legislação vigente.
Cálculo do limite para pagamento de JSCP 30/06/2012
Patrimônio líquido em 31/12/2011 ........................................... 20.005.832
Limite calculado pela variação da TJLP até 30/06/2012
(3%) sobre PL do ano anterior (2011) ....................................... 600.175
Valor dos JSCP antecipados pela administração em 2012 310.417

2 1 Imposto de renda e contribuição social
Conciliação entre as alíquotas nominais e efetivas apuradas em 30/06:

2012 2011
Imposto Contrib. Imposto Contrib.

de Renda  Social    de Renda  Social
Resultado antes dos impostos
e participações ....................... 1.061.125 1.061.125 2.323.787 2.323.787

Adições/ Exclusões líquidas . 27.041 27.041 44.790 44.790
Base de cálculo ........................ 1.088.166 1.088.166 2.368.577 2.368.577
Alíquota básica 15% .............. 163.225 163.225 355.286 355.286
Adicional 10% para IR (acima
de R$ 20 mil/mês) .................. 96.816 0 224.858 0

Incentivos fiscais – PAT ......... (6.529) 0 (4.368) 0
Total apurado ......................... 253.512 163.225 575.776 355.286

2 2 Créditos tributários e previdenciários
Em 30/06/2012, não existia saldo de impostos a compensar e nenhum outro
tipo de crédito tributário e previdenciário.

2 3 Detalhamento de contas da demonstração de resultado

23.1 Ramos de atuação
A Seguradora apresentou a seguinte composição em relação aos ramos que atua:

30/06/2012
% Sinistro % Comissão

sobre prêmio sobre prêmio
Ramos Prêmio ganho  ganho ganho
Ramo 776 - Garantia privada 1.996.541 3 1 2
Ramo 775 - Garantia pública 7.738.490 3 1 1
Total 9.735.031 3 1 2

30/06/2011
% Sinistro % Comissão

sobre prêmio sobre prêmio
Ramos Prêmio ganho  ganho ganho
Ramo 776 - Garantia privada 523.580 0 9
Ramo 775 - Garantia pública 3.641.188 0 1 1
Total 4.164.768 0 1 1

23.2 Sinistros ocorridos
Sinistros ocorridos 30/06/2012 30/06/2011
Sinistros - Indenizações avisadas –

admistrativas ................................................. 227.741 0
IBNR – Sinistros ocorridos mas não avisados 94.479 (446.155)
Total .................................................................. 322.220 (446.155)

23.3 Custos de aquisição
Custos de aquisição 30/06/2012 30/06/2011
Comissão sobre prêmios emitidos ................ 2.420.808 924.884
Outros custos de aquisição ........................... 0 398.060
Variação do custo de aquisição diferido ...... (1.297.362) (483.133)
Total .................................................................. 1.123.446 839.811

23.4 Outras receitas e despesas operacionais
Outras receitas e despesas operacionais 30/06/2012 30/06/2011
Redução ao valor recuperável sobre

prêmios a receber .......................................... 3.800 37.209
Outras despesas com operações de seguros 0 116.811
Total .................................................................. 3.800 154.020

Outras despesas com operações de seguros em 30/06/2011 são compostas
pelas despesas relacionadas ao contrato de excesso de danos junto aos
resseguradores.

23.5 Resultado com operações de resseguros
Resultado com operações de resseguros 30/06/2012 30/06/2011
Indenização de sinistros – resseguros ......... 45.548 0
Variação da provisão de IBNR de

resseguros cedidos ...................................... (97.674) (205.875)
Prêmios de resseguros cedidos ..................... (4.592.260) (3.699.455)
Variação das despesas de resseguros ........... 1.079.333 3.752.077
Total .................................................................. (3.565.053) (153.253)

23.6  Despesas administrativas
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Pessoal próprio ............................................... 1.201.498 679.708
Serviços de terceiros ....................................... 418.786 354.970
Localização e funcionamento ........................ 1.960.655 156.734
Publicidade e propaganda ............................. 710.259 490.681
Publicações ...................................................... 41.369 34.304
Outras despesas administrativas .................. 12.607 31.096
Total .................................................................. 4.345.174 1.747.493

Continua...
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23.7 Despesas com tributos
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Cofins ................................................................ 301.553 141.295
P i s ..................................................................... 49.002 22.960
Contribuição sindical .................................... 10.818 9.476
Taxa de fiscalização SUSEP ........................... 73.243 58.474
Outros tributos ............................................... 159 150
Total .................................................................. 434.775 232.355

23.8 Resultado financeiro
Receitas financeiras 30/06/2012 30/06/2011
Receitas com títulos de renda fixa – privados 645.940 297.935
Receitas com títulos de renda fixa – públicos 722.072 537.883
Receitas financeiras com operações de seguros 70.919 26.867
Outras receitas financeiras ............................. 8.080 0
Total .................................................................. 1.447.011 862.685

Despesas financeiras 30/06/2012 30/06/2011
Despesas financeiras com operações de seguros 7.640 22.584
Despesas de juros sobre capital próprio ..... 310.417 0
Outras despesas financeiras .......................... 8.391 305
Total .................................................................. 326.448 22.889

2 4 Transações com partes relacionadas
Não existem em 30/06/2012 valores a pagar ou a receber nas contas
patrimoniais da Seguradora provenientes de transações com partes
relacionadas. As despesas com partes relacionadas estão demonstradas na
Nota 24.2.

24.1 Informações sobre as transações
24.1.1 Reembolso de rateio de despesas e prestação de serviços
A Seguradora realizou reembolsos mensais ao seu acionista controlador, Banco
Pottencial S/A, através de contrato de reembolso de rateio de despesas e de
prestação de serviços firmado entre as partes. O reembolso refere-se às despesas
geradas em função da utilização das dependências do imóvel sede do Banco
e suas áreas comuns, bem como parte dos serviços de cadastro, dos recursos
das áreas de Tecnologia e Comunicação e do seu corpo diretivo e gerencial.
Essas despesas foram contabilizadas no grupo de Despesas administrativas
– Localização e funcionamento em diversas subcontas, tais como Aluguel,
Condomínios e taxas, Telefonia, entre outras.
24.1.2 Antecipação de pagamento de juros sobre o capital próprio 2012
Conforme mencionado na Nota 20.2, a administração antecipou, nos meses de
fevereiro e abril/2012, pagamentos aos seus acionistas a título de juros sobre
o capital próprio.

24.2 Abertura dos saldos líquidos das contas
Descrição 30/06/2012 30/06/2011
Despesas administrativas ............................ 1.799.353 89.522

Localização e funcionamento ..................... 1.799.353 89.522
Acionista Controlador – Banco
Pottencial S/A ............................................ 1.799.353 89.522

Despesas financeiras .................................... 310.417 0
Despesas de juros sobre o capital próprio –

Juros ............................................................. 310.417 0
Acionista – Construtora Ourivio S/A ... 250.006 0
Acionista Controlador – Banco
Pottencial S/A ............................................ 60.411 0

Total .................................................................. 2.109.770 89.522

24.3 Pagamento de juros sobre o capital próprio 2011
O valor de juros sobre o capital próprio relativo ao exercício 2011 foi pago
aos acionistas da Seguradora em janeiro/2012, sendo baixado na conta de
Juros sobre o capital próprio a pagar naquele mês.

Pagamento juros sobre o capital próprio 2011 R $
   Acionista – Construtora Ourivio S/A ...................................... 243.320
   Acionista Controlador – Banco Pottencial S/A ..................... 246.680

Total pago .................................................................................. 490.000

2 5 Adequação de capital
Em atendimento ao disposto no inciso XV do artigo 48, anexo I da Circular
nº 430/2012, apresentamos as informações sobre adequação de capital:
Cálculo do patrimônio líquido ajustado 30/06/2012 30/06/2011
Patrimônio líquido ......................................... 20.650.220 10.792.794
Intangível ......................................................... (1.195.866) (4.199)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) .......... 19.454.354 10.788.595

Cálculo da margem de solvência ............... 30/06/2012 30/06/2011
A) 0,2 Prêmio retido anual – últimos 12 meses 4.124.318 1.605.512
B) 0,33 Sinistro retido anual médio –

últimos 36 meses .......................................... 168.078 42.832
I - Margem de solvência - maior

entre A e B .................................................... 4.124.318 1.605.512

Cálculo capital base ..................................... 30/06/2012 30/06/2011
Parcela fixa ....................................................... 1.200.000 1.200.000
Parcela variável, conforme região de atuação 5.000.000 5.000.000
II - Capital base ............................................. 6.200.000 6.200.000

Cálculo capital adicional ............................ 30/06/2012 30/06/2011
Capital adicional de risco de subscrição .... 3.398.981 2.423.345
Capital adicional de crédito – parcela 1 ...... 96.946 88.393
Capital adicional de crédito – parcela 2 ...... 894.392 665.600
III - Capital adicional ................................. 4.390.319 3.177.338

IV - Soma de capital base (II) + capital
adicional (III) .............................................. 10.590.319 9.377.338

Capital mínimo requerido (CMR) – maior entre
I e IV .................................................................. 10.590.319 9.377.338
Suficiência de capital (PLA – CMR) ......... 8.864.035 1.411.257
Valores calculados conforme legislação vigente.

2 6 Gestão de riscos
A Pottencial Seguradora entende que a gestão de riscos de suas atividades é
indispensável para o desenvolvimento sustentável da Instituição. Dessa
forma, o processo de gerenciamento dos riscos começa com a identificação,
avaliação, priorização e finda com o desenvolvimento de procedimentos para
mitigação e controle dos mesmos. Através das diversas técnicas de avaliação
e gerenciamento de riscos, a Seguradora espera evitar perdas e proteger os
ativos, prevenção de erros e respostas imediatas às possíveis falhas detectadas,
proporcionando segurança e incentivando  a cultura baseada em risco.
A Seguradora possui vários processos mapeados, segregações de
responsabilidades e procedimentos definidos, bem como busca
continuadamente estudos sobre o assunto, entendendo que dessa forma poderá
continuar identificando falhas e possíveis perdas a serem identificados em
cada etapa do processo.
O Gerenciamento de riscos da Seguradora compete à área de Controles Internos,
Riscos e Compliance, porém, todas as atividades são abordadas de modo
integrado dentro de um processo apoiado pelas áreas:
Subscrição: tem responsabilidade de elaborar condições e critérios de taxação
para aceitação dos negócios propostos, baseando-se em políticas fixadas pelos
órgãos normatizadores, estudando propostas, pedidos de cobertura, averbação
e respectivos endossos, aplicando tarifas e tabelas, efetuando cálculos de
prêmios e estabelecendo prazos de vigência e cobertura, para adequá-los aos
interesses dos segurados e cumprimento fiel das normas de aceitação da
companhia.
Atuária: tem como responsabilidades cálculo das Provisões Técnicas,
estimativa de ativos vinculados, acompanhamento da adequação das
estimativas, desenvolvimento de novos produtos, teste de adequação do
passivo, análise gerencial da Pottencial Seguradora e avaliação atuarial.
Operacional: responsável pela coordenação dos trabalhos de natureza técnica
e operacional, conduzindo-os de forma que atenda às diretrizes de governança,
segurança e prevenção a crimes de lavagem de dinheiro, fraudes e outros atos
ilícitos, bem como a íntegra aplicação de toda a legislação vigente, sobretudo as
normas CNSP e do Sistema de Controles Internos da Pottencial Seguradora.
Contabilidade:  tem como responsabilidade o cumprimento das normas contábeis,
fiscais e tributárias para o registro, acompanhamento e apuração dos resultados
dos negócios da instituição, zelando pela correta elaboração das demonstrações
financeiras, buscando as melhores práticas de mercado, em consonância com as
políticas determinadas pela instituição e pelas normas da Susep.

Auditoria Interna: é uma atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as
operações de uma organização. A Auditoria Interna tem papel fundamental no gerenciamento de riscos da Instituição. Através dela podemos avaliar os controles
e riscos, com o objetivo de identificar exceções, anomalias, tendências e indicadores de riscos.
A Pottencial Seguradora zela para que os setores acima citados exerçam suas atividades de maneira transparente e sempre cautelosa para o gerenciamento de riscos
em cada tarefa.
Abaixo uma síntese da avaliação dos principais tipos de riscos inerentes às operações:

26.1 Risco de seguro
No mercado segurador, a subscrição pode ser definida como o conjunto de ações que envolvem a seleção de riscos, desenvolvimento de suas condições contratuais,
precificação e mensuração de resultados.
Na Pottencial Seguradora o Setor de Subscrição junto ao Comitê de Crédito analisa e gerencia as propostas de seguro garantia de acordo com os princípios e
procedimentos contidos na Política de Subscrição de Riscos. Compete também ao Setor de Subscrição analisar a capacidade do Tomador, priorizar sempre a
segurança das operações, obter sempre a melhor relação benefício/risco, atendendo com segurança as demandas dos clientes. Deverá ter conhecimento e empenhar
todos os esforços para cumprir todas as normas internas e externas, políticas e diretrizes dos órgãos fiscalizadores e da diretoria.
Através da subscrição pretende-se aplicar coberturas adequadas às apólices, especificar e acompanhar a padronização desenvolvida para a seleção dos negócios
com os quais se pretende operar e buscar a manutenção da estabilidade do universo segurado com resultados que reflitam as projeções de lucro estimadas.O
subscritor tem por meta determinar as decisões quanto à seleção de risco, através da análise de um conjunto de fatores que tem como base de partida os dados
econômico-financeiros do Tomador, a relação entre o objeto do seguro e suas garantias, bem como entre Importância Segurada e prêmios relativos ao risco,
determinando sua aceitação, ou não.
O formato usual de subscrição se utiliza de informações obtidas por meio de propostas, formulários de análise de risco, pedido de cobertura, bem como informações
trazidas pela área comercial.
O quadro a seguir apresenta a distribuição de riscos baseada nos prêmios de seguro e resseguro emitidos em Reais:
30/06/2012 Garantia Pública Garantia Privada
Região Direto Co. Aceito Res. Cedido Retido Partic. Direto Co. Aceito Res. Cedido Retido Partic.
Centro-Oeste 5.001.991    75.111 1.158.796 3.918.307 2 7 % 971.166 0 207.235 763.928 1 6 %
Nordeste 4.074.202      3.270 931.434 3.046.038 2 1 % 1.073.670 0 166.763 906.907 1 9 %
Norte 1.296.955      0 302.557 994.399 7 % 1.040.336 0 353.872 686.464 1 4 %
Sudeste 7.449.965 264.451 3.489.258 4.229.158 2 9 % 3.031.909 0 1.144.785 1.887.123 4 0 %
Sul 3.245.221 3.653 673.983 2.574.891 1 7 % 572.946 0 76.633 496.313 1 0 %
Total geral 21.068.334 346.484 6.556.026 14.762.792 6.690.026 0 1.949.288 4.740.735

A distribuição geográfica dos riscos contribui para análise da pulverização dos esforços de venda de forma equilibrada quando se atua em nível nacional ( exceto
SP no caso). A Seguradora considera eficaz sua Politica e práticas de subscrição de riscos e cessões, sobretudo pelo reflexo na baixa sinistralidade ( vide nota 23.1).
À partir da análise de alterações de algumas variáveis que compõe o Resultado Operacional, é possível verificar os possíveis  impactos ou conjunto deles sobre
tal resultado:

Análise de Sensibilidade - Impacto no Resultado e Patrimônio Liquido
Garantia Publica Garantia Privada

Hipóteses Bruto Resseguro Liquido Resseguro Bruto Resseguro Liquido Resseguro
Aumento de 10% na sinistralidade .......................................................................  (26.117)       (20.894)         (5.676)          (4.541)
Redução de 5% no Premio Direto ......................................................................... (365.778)     (221.166)       (92.574)        (58.132)
Aumento 10% nas Despesas Administrativas .................................................... (374.977)    (374.977)     (103.018)      (103.018)
Aumento de 5% no Custo de Aquisição ..............................................................  (43.016)      (43.016)       (11.714)        (11.714)

26.2 Risco de liquidez
No risco de liquidez o casamento dos fluxos de ativos e passivos (ALM) é um dos aspectos principais no gerenciamento de riscos, pois concilia fluxo de caixa da
carteira de investimentos com os respectivos passivos. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos de contratos de seguro.
A qualidade dos ativos também assegura capacidade de cobertura de montantes com extrema exigência de liquidez.
O passivo é representado principalmente pelas provisões técnicas, valores constituídos pela instituição cujo produto é o “risco”. As provisões técnicas
correspondem aos diversos compromissos financeiros futuros que a empresa terá com os seus clientes.Esses compromissos futuros podem corresponder a valores
já conhecidos ou, como acontece na maioria das vezes, corresponder a estimativas.
As provisões técnicas representam um instrumento fundamental na gestão de uma empresa que assume riscos. Se as provisões técnicas estiverem super dimensionadas
elas comprometem a distribuição de lucros da empresa. Por outro lado, se as provisões técnicas estiverem sub-dimensionadas, elas podem conduzir à insolvência
da instituição.
As provisões técnicas são importantes, também, na determinação do volume de impostos pagos pela empresa ou a serem por ela provisionados ou recuperados no
futuro, pois influem diretamente no resultado bruto que serve de base para tributação.
O eventual descasamento entre ativo e passivo a médio e longo prazos podem ser administrados em virtude da liquidez dos ativos de natureza financeira, como
no caso da Pottencial, onde a carteira é composta basicamente por LFT´s e CDB´s com liquidez diária e baixo risco de investimento. O quadro abaixo apresenta
os fluxos de ativos e passivos financeiros e não-financeiros:

Fluxo de caixa de Ativos e Passivos não descontado em 30/06/2012
Acima de

Até 3 meses Até 6 meses 6 - 12 meses 12 - 24 meses  24 meses Total
Total dos Ativos Financeiros (1) ...................................................... 4.488.077 1.316.352 71.890 0 7.540.298 13.416.617
Disponibilidades .................................................................................. 726.859 0 0 0 0 726.859
Ativos Financeiros Não Vinculados à cobertura de provisões

técnicas - Disponíveis para negociação ......................................... 0 1.252.922 0 0 7.540.298 8.793.220
Títulos de Renda Fixa Publicos pos fixados ............................... 0 0 0 0 7.540.298 7.540.298
Títulos de Renda Fixa Privados pos fixados ............................... 0 1.252.922 0 0 0 1.252.922

Creditos das operações com seguros e Resseguros ......................... 3.761.218 63.430 71.890 0 0 3.896.538
Premios a Receber de segurados .................................................... 3.711.769 63.430 71.890 0 0 0
Premios a Receber de Congeneres ................................................. 132.119 0 0 0 0 0
Sinistros a receber de resseguradores ........................................... 24.288 0 0 0 0 0
Redução ao valor recuperável ........................................................     (106.958) 0 0 0 0 0

Total dos Passivos Financeiros (2) .................................................. 7.618.242 0 0 0 0 7.618.242
Contas a pagar .................................................................................. 938.642 0 0 0 0 938.642
Débitos das Operações de Seguros e Resseguro ........................  5.510.465 0 0 0 0 5.510.465
Depósitos de Terceiros ................................................................... 648.565 0 0 0 0 648.565
Provisão de Sinistros a Liquidar .................................................. 520.570 0 0 0 0 520.571

Total dos Ativos Operacionais (3) ................................................... 4.438.966 8.716.604 1.498.500 13.246.676 2.785.669 30.686.415
Ativos Financeiros Vinculados à cobertura de provisões técnicas

- Disponíveis para negociação ......................................................... 3.915.844 8.085.599 0 11.703.881 0 23.705.324
Títulos de Renda Fixa Publicos pos fixados ............................... 0 0 0 8.722.320 0 8.722.320
Títulos de Renda Fixa Privados pos fixados ............................... 3.915.844 8.085.599 0 2.981.561 0 14.983.004

Ativos de Resseguro - provisões técnicas ....................................... 523.122   631.005 1.498.500 1.542.795 2.785.669 6.981.091
Premios de Resseguro Diferido ..................................................... 165.119   455.123 1.094.932 1.184.914 2.139.479 5.039.568
RVNE ................................................................................................. 49.871   137.461 330.704 357.881 646.189 1.522.106
IBNR .................................................................................................. 47.056     38.421 72.864 0 0 158.341
Sinistros a recuperar de Resseguradores ..................................... 261.077 0 0 0 0 261.077

Total dos Passivos Operacionais (4) ............................................... 987.762 2.386.777 6.113.205 6.261.465 8.022.588 23.771.797
PPNG DIRETA ................................................................................ 685.178 1.896.197 4.962.140 5.301.515 6.792.638 19.637.669
RVNE ................................................................................................. 124.066   343.346     898.500     959.951 1.229.950    3.555.813
IBNR .................................................................................................. 178.518  147.234     252.565 0 0      578.316

Ativos Reais (1 + 3) ............................................................................. 8.927.043 10.032.956 1.570.390 13.246.676 10.325.967 44.103.032
Passivos Reais (2+ 4) .......................................................................... 8.606.004 2.386.777 6.113.205 6.261.465 8.022.588 31.390.040
Liquidez do Fluxo ................................................................................. 321.039 7.646.179 (4.542.815) 6.985.211 2.303.378 12.712.993

26.3 Risco de crédito
Risco de crédito é a possibilidade de ocorrências de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador de uma operação, ou de um emissor de dívida, não honrar,
total ou parcialmente, seus compromissos financeiros. A Pottencial Seguradora adota em sua metodologia para análise de crédito, entre outros, os seguintes critérios:
· Verificar a capacidade, competência e caráter do cliente. O primeiro seria a capacidade econômico-financeira, à sua expressão empresarial. A competência seria

a capacidade técnica de poder e saber fazer aquilo a que se propõe e, por último o caráter, ou seja, sua idoneidade;
· É exigido ficha cadastral completa do Tomador e acionistas. É solicitado também balanço patrimonial da empresa, demonstração do resultado, dentre outros

documentos. Subscritores analisam a capacidade econômico-financeira do cliente (Tomador);
· Comitê de Crédito Técnico Inferior: Composto pelo Gerente de Crédito e Gerente de Crédito Junior, que possuem alçada para aprovação de garantias de até R$

250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) para licitações, e de até R$ 70.000,00(setenta mil reais) para contratos.
· Comitê de Crédito Superior: Composto pelo Gerente de Crédito, Gerente Comercial e pelo Gerente Operacional, que terá alçada para aprovação de garantias

de até R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) para licitações, e de até R$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais) para contratos.
· As decisões são sempre tomadas de forma colegiada, observadas sempre as alçadas de cada Comitê.
A Seguradora considera razoavelmente baixa a inadimplência comparada com o Premio de Seguro Retido (2%), bem como sobre o total de créditos dos prêmios
em aberto, onde 13% encontram-se vencidos ( vide nota 6).
Os créditos relativos às operações de Resseguro têm como contra-parte conceituados grupos resseguradores nacionais e mundiais conforme relatado na Nota 14.
Por sua vez, a gestão dos investimentos da SEGURADORA em 2012 e para os próximos 3 anos, se pautará pelo objetivo de superar e ou igualar a rentabilidade
do CDI com um rigoroso e ágil controle de risco de mercado e de crédito, possibilitando, desta forma, a ampliação da fronteira de risco x retorno da instituição com
um alto grau de segurança, tanto em termos de risco ao patrimônio, quanto de compliance com a legislação e com a Política de Investimentos. O perfil de risco da
carteira agregada de ativos da POTTENCIAL SEGURADORA S/A é conservador, de modo a manter-se uma baixa probabilidade de rentabilidade significativamente
inferior à meta.Outro importante aspecto a ser observado é a liquidez, que deverá se manter adequada ao atendimento dos compromissos de curto e médio prazos
e a mudanças táticas ou estratégicas de posição que porventura se façam necessárias. (Vide nota 5)
O quadro abaixo apresenta os créditos financeiros e operacionais da Seguradora e seus respectivos indicadores de risco (rating)

Riscos Financeiros – Crédito 30/06/12
Composição/Rating brBB+ (S&P) BBB (Fitch) brA-2 (S&P) brA-1 (S&P) brAA (S&P) Sem Rating Saldo Contábil
Caixa e equivalentes de caixa ...................... 682 156.998 20.846 0 0 548.333 726.859
Aplicações financeiras ................................ 6.396.048 16.367.538 5.180.526 2.026.296 2.528.135 0 32.498.543
Ativos pós fixados ......................................... 6.396.048 16.367.538 5.180.526 2.026.296 2.528.135 0 32.498.543

      Títulos públicos ............................................. 0 16.262.617 0 0 0 0 16.262.617
      Títulos privados ............................................. 6.396.048 104.921 5.180.526 2.026.296 2.528.135 0 16.235.926

Prêmios a receber (*) .................................... 0 0 0 0 0 3.872.250 3.872.250
Sinistros pagos (**) ...................................... 0 0 0 24.288 0 0 24.288
Exposição máxima ao risco de crédito ..... 6.396.730 16.524.536 5.201.372 2.050.584 2.528.135 4.420.583 37.121.940
(*) Prêmios líquidos de Redução ao valor recuperável

(**) Sinistros a serem recuperados junto aos resseguradores

26.4 Risco de mercado
O risco de movimentos adversos de preços, índices, moedas ou taxas que pode refletir no valor do ativo ou do contrato. É o risco de perder dinheiro resultante
da mudança ocorrida no valor percebido de um instrumento.É a medida de incerteza, relacionada aos retornos esperados de seus ativos e passivos, em decorrência
de variações em fatores como taxas de juros, taxas de câmbio, índices de inflação, preços de imóveis e cotações de ações.
O gerenciamento de risco de mercado envolve um conjunto de práticas que tem por objetivo identificar, mensurar, acompanhar e controlar as exposições das
operações financeiras sujeitas à volatilidade de vários fatores de risco e, posteriormente, repassando informações à alta administração da empresa, aos acionistas,
aos clientes e ao público em geral, com o intuito de manter a sustentabilidade de uma instituição.

...Continuação.
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Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras do semestre findo em 30 de junho
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Pottencial Seguradora S/A.

Av. Afonso Pena, 4100, 12º andar
Belo Horizonte – MG

CNPJ-11.699.534/0001-74

A carteira de investimentos da Seguradora é considerada de baixo risco por estar concentrada em Títulos de Renda Fixa Publico (LFT) e Privado ( CDB) e com
prazos médios de 02 anos e 06 meses respectivamente, títulos estes de alta liquidez. Tal composição estaria sujeita basicamente às variações da Taxa Básica (SELIC),
atualmente com expectativa de leves quedas, mas que não representariam maiores riscos à carteira, conforme quadro abaixo:

TÍTULOS  POSIÇÃO EM 30/06/2012 Variação do Resultado
e Patrimonio Líquido

PRÉ / PÓS TX JUROS/ Aumento de Redução 1%
ATIVO FIXADO INDEXADOR TIPO DE NEGOCIAÇÃO Prazo médio MARCAÇÃO Avaliação 1% taxa básica  taxa básica
LFT PÓS SELIC DISPONÍVEL P/NEGOCIAÇÃO 2 anos SELIC    16.262.617            162.626       (162.626)
CDB PÓS CDI DISPONÍVEL P/NEGOCIAÇÃO 6 meses CETIP    16.235.926 0 0

...Continuação.

26.5 Risco operacional
A Política de Risco Operacional da Seguradora  tem a seguinte composição:
Conceito: é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas,
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de
eventos externos como o risco legal associado à inadequação ou deficiência
em contratos firmados e de sanções em razão do descumprimento de
dispositivos legais e indenizações por danos a terceiros.

Exemplos de riscos:
� Fraudes Internas

� Fraudes Externas

� Demandas Trabalhistas e Segurança do Trabalho

� Práticas Inadequadas a Clientes, Produtos e Serviços

� Eventos que acarretem interrupção das atividades

� Falhas nos sistemas de tecnologia da Informação

� Falhas na execução, cumprimentos de prazos e gerenciamento das
atividades.

Metodologias: O estabelecimento e a disseminação de políticas claras,
métodos e técnicas padronizadas, normas operacionais aplicáveis, bem como
a elaboração de fluxos estruturados, procedimentos operacionais padrão (POP)
e matrizes de risco deverão ser as ferramentas utilizadas para avaliação,
formalização e monitoramento de processos e sistemas que têm por objetivo
identificar, avaliar e mitigar as exposições aos riscos operacionais nas diversas
áreas e atividades da Pottencial Seguradora.
Para a realização das atividades de descrição dos processos de cada área e a
identificação, avaliação, controle, mitigação e monitoramento do Risco
Operacional, deverão ser realizadas entrevistas para mapeamento dos
processos, registro descritivo dos processos, matrizes de riscos e
questionários de riscos.
Diante da importância do risco operacional, foi estabelecida uma série de
mecanismos prudenciais de modo a minimizar o risco, conforme abaixo:

� Risco Organizacional: A Pottencial Seguradora deverá ter uma organização
eficiente, uma administração envolvida, objetivos e prazos bem definidos,
fluxo de informações internas e externas claras e transparentes, além do
envolvimento e de responsabilidade em todos os níveis hierárquicos.

� Risco de Operações: manter constantes atualizações e investimentos na
área de Tecnologia da Informação evitando a sobrecarga dos sistemas.

� Risco de Pessoal: Seleção criteriosa nas contratações, investimento na
qualificação e treinamento, bem como uma permanente motivação a todo o
grupo de funcionários.

Mitigação: Para a mitigação do Risco Operacional deverá ser elaborado um
plano de ação contendo as medidas para controle, o responsável, os prazos
para realização e as estratégias adotadas para sua implantação, de acordo com
o nível do risco identificado.
Deverão ser obrigatoriamente mitigados os riscos operacionais que tenham
classificação de Alto Risco e Muito Alto Risco, de forma a que a exposição da
Seguradora seja no máximo de risco médio, dentro da graduação de Baixo
Risco, Médio Risco, Alto Risco e Muito Alto Risco.
A implantação e implementação adequada de controles internos deverá auxiliar
na mitigação do risco de grandes perdas operacionais, além de reduzir a
probabilidade de erros humanos e irregularidades em processos e sistemas.

Registro: Os eventos de riscos operacionais que vierem a configurar perda
patrimonial efetiva deverão ser controlados e contabilizados em agrupamento
contábil específico, de forma a identificar, com facilidade, as ocorrências da
espécie e a sua documentação, tanto para atendimento à Diretoria no seu
gerenciamento, quanto para subsidiar o fornecimento de informações às
autoridades supervisoras.

Identificação: A Área de Controles Internos, Riscos e Compliance,
responsável pelo gerenciamento dos riscos, deverá disseminar, juntamente
com a diretoria, a Política de gerenciamento do Risco Operacional, além de
adotar procedimentos necessários de identificação, avaliação, monitoramento
e mitigação, além de elaborar, no mínimo anualmente, relatórios para a Diretoria
que permitam a identificação e a correção tempestiva de deficiências.
Caberá à Auditoria Independente avaliar periodicamente o cumprimento da
política de gerenciamento do Risco Operacional e de todos os procedimentos
instituídos pela organização.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas da
POTTENCIAL SEGURADORA S/A
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da POTTENCIAL
SEGURADORA S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho
de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP 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 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 pelos auditores 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 erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da
Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Seguradora.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 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 anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da POTTENCIAL SEGURADORA S/A em 30 de junho
de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP.
Ênfase
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 18 às demonstrações financeiras
intermediárias, que informa sobre a suspensão, pela Circular SUSEP nº 446/
2012, do requerimento instituído pela Circular SUSEP nº 410/2010, para a
execução do “teste de adequação de passivos” para as demonstrações financeiras
intermediárias referentes ao exercício de 2012 segundo regras e procedimentos
que especifica. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outros Assuntos
As demonstrações contábeis encerradas em 30 de junho de 2011, apresentadas
comparativamente, foram por nós examinadas de acordo com as normas de auditoria
vigentes por ocasião da emissão de nosso parecer em 26 de agosto de 2011, sem
ressalvas.

Belo Horizonte (MG), 27 de agosto de 2012.

RONALDO ARSIE GUIMARÃES
Contador CRC (PR) nº 33.757/O-1–S- MG

MARTINELLI AUDITORES
CRC (SC) nº 001.132/O-9 – S - MG

Pottencial Seguradora S/A

Diretoria: João de Lima Géo Neto – Diretor Presidente
           Carlos Ferreira Quick – Diretor Comercial

Fábio Faria Carvalho – Diretor Técnico
José Mário C. Alvim – Diretor Adm/Contábil

Contador: Ricardo Gomes Rozati
CRCMG-085.529/O-9

Atuário: Danilo Cândido Soares
MIBA 2236
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