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Relatório da diretoria

Prezados Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de
V.Sas. as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Java Nordeste Seguros S.A.
relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2013, elaboradas na forma das disposições
legais e estatutárias, associadas às normas expedidas pelo CNSP - Conselho Nacional de
Seguros Privados e SUSEP Superintendência de Seguros Privados, acompanhadas das
respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos Auditores Independentes.

Desempenho das operações

A Java Nordeste Seguros S.A. apresentou, no semestre, arrecadação de
R$ 16.287.047,62 (R$ 14.668.229,74 em 2012).

A Companhia tem sua totalidade de operações na participação do sistema DPVAT -
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - operação
regida pela Resolução CNSP nº. 56, de 03 de setembro de 2001, e que é efetivada
através de sua participação na Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.,
CNPJ Nº 09.248.608/0001-04, da qual é titular nesta data de 123.978 ações ordinárias
nominativas. Sua participação ao final do período equivalia a 0,67213% do total do ativo
líquido da operação.

Eventos societários

Através da Portaria SUSEP nº 4.675, publicada na edição do dia 27/06/2012 do Diário
Oficial da União, foi aprovada a alteração do controle acionário direto da Companhia,
passando a acionista SINAF PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ/MF nº 12.315.814/0001-02, a
deter o percentual de 99% (noventa e nove por cento) do seu controle acionário. Tal
alteração não causou qualquer mudança no controle acionário indireto da Companhia.

Através da Portaria SUSEP nº 4.860, publicada na edição de 20/09/2012 do Diário Oficial
da União, foi homologado o aumento do capital social em R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada
em 08/09/2011, elevando-o de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) para
R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), integralmente subscrito e
integralizado.

Na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 10/10/2012 foi aprovada a
mudança do Estatuto Social da Companhia para fazer constar o novo endereço de sua sede
na Av. Santos Dumont, 2122, sala 608, Bairro Aldeota, Fortaleza, CE, CEP 60150-160.
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Acordo de acionistas

Atendendo ainda ao disposto na Circular SUSEP 464, de 1o de março de 2013,
declaramos que inexiste contrato de usufruto de ações ou acordo de acionistas ou
diretores para o exercício do direito de voto referente à sociedade Java Nordeste Seguros
S.A.

Perspectivas e planos da administração para o exercício de 2013

A Companhia pretende manter no exercício de 2013 a totalidade de suas operações na
participação do sistema DPVAT - Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres - operação regida pela Resolução CNSP nº 56, de 03 de setembro de
2001, e que é efetivada através de sua participação na Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S.A., CNPJ Nº 09.248.608/0001-04.

Agradecimentos

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos agradecimentos aos nossos clientes
pela honra e preferência, aos acionistas pela confiança e apoio constantes e aos nossos
colaboradores pelo empenho e dedicação.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2013.

A Diretoria

JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
CNPJ - 06.068.410/0001-50

DIRETORIA:
Diretora Presidente - Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor Administrativo Financeiro - Pedro Cláudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretora Técnica - Celina Maria Lins

Atuário - Severino Garcia Ramos - MIBA nº 357
Contador - Josias da Silva - CRC / RJ nº 059.976/O-9
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras intermediárias

Ilmos. Srs.
Diretores, Conselheiros e Acionistas da
Java Nordeste Seguros S.A.
Fortaleza - CE

Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Java Nordeste Seguros
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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
intermediárias

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras intermediárias 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 intermediárias 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 intermediárias 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 intermediárias
estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações
financeiras intermediárias. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras intermediárias, 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 intermediárias da
Companhia 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 Companhia. 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 intermediárias tomadas em conjunto.

Centro Empresarial PB 370
Praia de Botafogo, 370
5º ao 8º andares - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil

 Tel: +55 21 3263-7000
Fax: +55 21 3263-7004
ey.com.br
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Responsabilidade dos auditores independentes--Continuação

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Java Nordeste Seguros S.A. em 30 de junho de 2013, 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.

Rio de janeiro, 14 de agosto de 2013.

ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Independentes S.S.
CRC - 2SP 015.199/O-6 - F - RJ

Eduardo Wellichen
Contador CRC - 1SP 184.050/O-6 - S - RJ

Roberto Martorelli
Contador CRC - 1RJ 106.103/O-0
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Java Nordeste Seguros S.A.

Balanços patrimoniais
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012
(Em milhares de reais)

30/06/2013 31/12/2012

Ativo
Circulante 36.252 31.936

Disponível 472 14
Caixa e bancos 472 14

Aplicações (Nota 4) 35.385 31.406
Quotas de fundos de investimentos 35.385 31.406

Créditos das operações com seguros e resseguros 374 514
Outros créditos operacionais 374 514

Títulos e créditos a receber 21 2
Outros créditos operacionais 21 2

Ativo não circulante 213 434

Realizável a longo prazo 91 306

Títulos e créditos a receber 91 306
Depósitos judiciais 91 288
Outros créditos a receber - 18

Investimentos 122 128
Participações societárias 122 128

Total do ativo 36.465 32.370
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30/06/2013 31/12/2012
Passivo
Circulante 28.515 24.751

Contas a pagar 36 49
Obrigações a pagar 2 8
Impostos e encargos sociais a recolher 3 7
Impostos e contribuições 31 34
Outras contas a pagar -

Provisões técnicas - seguros (Nota 6) 28.479 24.702
Ramos elementares e vida em grupo 28.479 24.702

Provisão de sinistros a liquidar 11.712 12.868
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 16.515 11.503
Outras provisões 252 331

Patrimônio líquido (Nota 7) 7.950 7.619
Capital social 2.900 2.900
Reserva legal 256 256
Reservas de lucros 4.463 4.463
Lucros acumulados 331 -

Total do passivo e patrimônio líquido 36.465 32.370

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Java Nordeste Seguros S.A.

Demonstrações do resultado
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012
(Em milhares reais, exceto lucro líquido por ação, expresso em reais)

2013 2012

Prêmios emitidos líquidos (Nota 10) 16.374 14.927
Variação das provisões técnicas (87) (259)

Prêmios ganhos 16.287 14.668

Receita com emissão de apólices (Nota 10) 982 923

Sinistros ocorridos (Nota 10) (14.328) (12.975)
Custo de aquisição (Nota 10) (237) (217)
Outras receitas e despesas operacionais (Nota 10) (1.205) (789)
Despesas administrativas (Nota 10) (690) (828)
Despesas com tributos (Nota 10) (387) (394)
Resultado financeiro (Nota 10) 135 362

Resultado antes do imposto de renda e participações 557 750

Imposto de renda (Nota 8) (137) (175)
Contribuição social (Nota 8) (89) (113)

(=) Lucro líquido do semestre 331 462

Quantidade de ações 2.900.000 2.700.000
Lucro líquido por ação (lotes de mil ações) 0,11 0,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Java Nordeste Seguros S.A.

Demonstrações do resultado abrangente
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)

Descrição 2013 2012

Lucro líquido do semestre 331 462
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do semestre 331 462

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Java Nordeste Seguros S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)

Aumento de
Capital capital em Reservas Lucros
social aprovação Legal Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de
2011 2.700 200 215 3.675 - 6.790

Lucro líquido do semestre - - - - 462 462

Saldos em 30 de junho de 2012 2.700 200 215 3.675 462 7.252

Saldos em 31 de dezembro de
2012 2.900 - 256 4.463 - 7.619

Lucro líquido do semestre - - - - 331 331

Saldos em 30 de junho de 2013 2.900 - 256 4.463 331 7.950

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Java Nordeste Seguros S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)

2013 2012
Atividades operacionais

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdência, taxas de
gestão e outras 20.312 7.263

Outros recebimentos operacionais (ressarcimentos e outros) 1.326 958
Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões (9.447) (2.855)
Pagamentos de despesas e obrigações (1.913) (464)
Pagamentos de indenizações e despesas em processos judiciais (6.121) (1.791)
Outros pagamentos operacionais (1.301) (416)
Recebimento de juros e dividendos 3 5
Constituição de depósitos judiciais (33) (47)
Resgates de depósitos judiciais 187 43

Caixa gerado pelas operações 3.013 2.696

Impostos e contribuições pagos
Aplicações (4.630) (1.196)
Vendas e resgates 2.055 (1.974)
Rendimentos recebidos 14 501

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 452 27

Atividades de investimentos
Investimentos 6 -

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos 6 -

Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa 458 27
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 14 14
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 472 41
Aumento (redução) nas aplicações financeiras - recursos livres 200 (9)

Conciliação entre lucro líquido e caixa líquido gerado nas atividades
operacionais

Descrição
Lucro líquido do semestre 331 462

Variações nos ativos e passivos
Variação das aplicações (3.979) (5.367)
Variação dos créditos das operações de seguros, resseguros 140 149
Variação de títulos e créditos a receber 197 (4)
Variação de contas a pagar (13) 17
Variação das provisões técnicas 3.776 4.770
Outros

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 452 27

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Java Nordeste Seguros S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias
30 de junho de 2013
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional

A Java Nordeste Seguros S.A. (“Companhia” ou “Seguradora”) é uma sociedade
anônima fechada, com sede no Brasil e matriz situada na Avenida Santos Dumont,
2.122 sala 608 Aldeota Fortaleza - CE, autorizada pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP a operar em seguros de danos.

No semestre findo em 30 de junho de 2013 e no exercício de 2012 a Seguradora
operou, exclusivamente, com cosseguro da Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A.

2. Base de preparação das demonstrações financeiras intermediárias

A autorização para conclusão da elaboração das demonstrações financeiras
intermediárias do semestre foi concedida pela Administração da Seguradora em
14 de agostos de 2013.

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas em consonância com
as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e normas do
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) vigentes em 2013, e estão sendo apresentadas segundo critérios
estabelecidos pelo plano de contas, instituído pela Circular SUSEP nº 464 de 1º de
março de 2013.

a) Continuidade

A Administração avaliou a habilidade da Seguradora em continuar operando
normalmente e está convencida de que a Seguradora possui recursos para dar
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não
tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas
significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as
demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base nesse
princípio.



Java Nordeste Seguros S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--Continuação
30 de junho de 2013
(Em milhares de reais)
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2. Base de preparação das demonstrações financeiras intermediárias
--Continuação

b) Base para mensuração

Os valores contidos nas demonstrações financeiras intermediárias são expressos
em Reais (R$), arredondados em milhares (R$000), exceto quando indicado de
outra forma, e foram elaboradas de acordo com o princípio do custo histórico,
com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial:

· Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

· Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da
SUSEP.

c) Moeda funcional e de apresentação

A moeda funcional da Companhia é o Real (R$). Essa é a moeda do principal
ambiente econômico em que a Companhia opera. A Companhia não possui
ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira na data do
fechamento do balanço.

3. Resumo das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações
financeiras intermediárias estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram
aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados.

a) Disponível

Incluem caixa e saldos positivos em contas corrente.

b) Ativos financeiros

A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A Administração determina a classificação dos ativos financeiros na
data inicial de aquisição dos ativos e reavalia a sua classificação a cada data de
balanço.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--Continuação
30 de junho de 2013
(Em milhares de reais)
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3. Resumo das principais práticas contábeis--Continuação

b) Ativos financeiros--Continuação

A Seguradora classifica seus ativos financeiros conforme as categorias segundo
o CPC 38:

i) Mensurados ao valor justo por meio de resultado

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos
financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de negociação no
curto prazo, sendo reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Esses ativos
são mensurados ao custo atualizado, acrescido dos rendimentos auferidos, e
avaliados subsequentemente ao valor justo, com variações no valor justo
reconhecidas imediatamente no resultado do período. Os custos de
transação incorridos na aquisição dos ativos financeiros classificados nesta
categoria são reconhecidos imediatamente no resultado do período conforme
incorridos. Os títulos nessa categoria são classificados no ativo circulante
independentemente da data de vencimento do título.

ii) Recebíveis

Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos
ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos
como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a
12 (doze) meses após a data-base do balanço (estes são classificados como
ativos não circulantes). Os recebíveis originados de contratos de seguros,
tais como saldo de prêmios a receber de segurados, são classificados pela
Seguradora nesta categoria e são mensurados inicialmente pelo valor justo
e, subsequentemente, valorizados pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa efetiva de juros deduzidos da Provisão para Risco de Prêmio
"PRP" (impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor
faturado através da emissão da apólice, ajustado pela provisão para
impairment, se necessário.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--Continuação
30 de junho de 2013
(Em milhares de reais)
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3. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

c) Apuração do resultado

O resultado do semestre é oriundo, substancialmente, dos consórcios do Seguro
de DPVAT cujos valores de receitas e despesas são contabilizados com base em
demonstrativos mensais recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A. (“Seguradora Líder”).

d) Estimativas contábeis

As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando
fatores e premissas estabelecidas com base em julgamento. Itens significativos
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as provisões para ajuste dos
ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões técnicas, as
provisões para contingências, os impostos diferidos, as receitas de prêmios com
conhecimento do risco após o decurso do período de cobertura, entre outros. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. A Administração revisa as estimativas e premissas
periodicamente.

e) Investimentos

Os investimentos são avaliados pelo método de custo.

f) Redução ao valor recuperável dos ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nenhuma provisão foi
considerada necessária em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012.

g) Provisões técnicas

A provisão de sinistros a liquidar para o ramo DPVAT é constituída mensalmente
com base nos valores informados, exclusivamente, pela Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT.



Java Nordeste Seguros S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--Continuação
30 de junho de 2013
(Em milhares de reais)
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3. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

g) Provisões técnicas--Continuação

A provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados é constituída de acordo com
métodos atuariais, definidos em nota técnica atuarial, e inclui provisão para
operações de seguros DPVAT que é constituída com base nas informações
fornecidas pelo Convênio DPVAT, informado pela Seguradora Líder sobre a
provisão constituída para o ramo DPVAT são contabilizados encargos
financeiros, os quais são registrados a débito da conta de “despesas financeiras”.

Outras provisões referem-se às despesas administrativas constituídas,
basicamente, pelo Consórcio DPVAT, administrada pela Seguradora Líder e
contabilizada com base nos extratos enviados por aquela Seguradora.

De acordo com a Circular SUSEP 457/2012, o teste de adequação de passivos
não se aplica para os seguros do ramo DPVAT.

h) Contribuição social e imposto de renda

Sobre o lucro do semestre, ajustado nos termos previstos na legislação fiscal,
incidem o imposto de renda à alíquota de 15% acrescida de adicional de 10%
sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 e a contribuição
social à alíquota de 15% do período.

i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos
contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios
definidos na Circular SUSEP 464/2013.

Contingências ativas - Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras
intermediárias, exceto quando da existência de evidências que propiciem a
garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos.

Contingências passivas - São reconhecidas nas demonstrações financeiras
intermediárias quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da
administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. As contingências passivas classificadas como perda possível e
remota são apenas divulgadas em notas explicativas.



Java Nordeste Seguros S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--Continuação
30 de junho de 2013
(Em milhares de reais)
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3. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias
--Continuação

Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - Referem-se a demandas judiciais
onde estão sendo contestadas a legalidade ou a inconstitucionalidade de alguns
tributos (ou impostos e contribuições). O montante discutido é quantificado e
registrado contabilmente.

j) Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentados de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03.

4. Equivalentes de caixa e aplicações em títulos e valores mobiliários

a) Classificação por categoria e faixa de vencimento

30/06/2013 31/12/2012
Sem

vencimento
Valor

contábil
Valor de
mercado

Valor
contábil

Valor de
mercado

Títulos para negociação
Quotas de fundos de investimentos de

renda fixa - DPVAT 28.488 28.488 28.488 24.710 24.710
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investimentos de

renda fixa 4.246 4.246 4.246 3.568 3.568
Quotas de fundos de investimentos

multimercado 2.651 2.651 2.651 3.043 3.043
Quotas de fundos de investimentos de

renda variável - - - 85 85
Total geral 35.385 35.385 35.385 31.406 31.406

O valor de mercado das quotas dos Fundos de Investimento foi apurado com
base nos valores divulgados pelos Administradores dos fundos nos quais a
Seguradora aplica seus recursos. As quotas de fundos de investimentos de renda
fixa - DPVAT foram integralmente oferecidas em garantia das provisões técnicas
(vide Nota 5).
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4. Equivalentes de caixa e aplicações em títulos e valores mobiliários
--Continuação

b) Hierarquia de valor justo

A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo,
utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como se
segue:

· Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo.

· Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” cuja
precificação é direta ou indiretamente observável.

· Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um
mercado observável.

2013 2012
Nível 2 Total Nível 2 Total

Títulos para negociação
Quotas de fundos de investimentos de renda

fixa 4.246 4.246 3.568 3.568
Quotas de fundos de investimentos

multimercado 2.651 2.651 3.043 3.043
Quotas de fundos de investimentos de renda

fixa - DPVAT 28.488 28.488 24.710 24.710
Quotas de fundos de investimentos de renda

variável - - 85 85

Total geral 35.385 35.385 31.406 31.406

5. Cobertura das provisões técnicas

O Banco Central do Brasil - BACEN através da Resolução nº 3.308 de 31 de março
de 2006 e Resolução 3.542 de 28 de fevereiro de 2008 e a SUSEP através da
Resolução CNSP nº 226 de 06 de dezembro de 2010 e alterações regulamentaram
as normas para a aplicação dos recursos garantidores das provisões técnicas por
parte das sociedades seguradoras.
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5. Cobertura das provisões técnicas--Continuação

Parte substancial das aplicações, no valor de R$ 28.488 (R$ 24.710 em dezembro de
2012), encontra-se vinculada à cobertura das provisões técnicas de acordo com os
limites de diversificação e regras de direcionamento estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) através da Resolução nº 3.358 de 31 de agosto de 2005.

30/06/2013 31/12/2012

Provisões técnicas - seguros 28.479 24.702
Total a ser coberto 28.479 24.702

Ativos totais (aplicações) 35.385 31.406
Ativos garantidores - Quotas de fundos de investimentos de

renda fixa - DPVAT 28.488 24.710
Ativos livres 6.897 6.696

A custódia destes títulos e valores mobiliários é exercida pela CETIP, pela CBLC ou
por instituições financeiras credenciadas.

6. Provisões técnicas de seguros

Demonstração da composição das provisões técnicas por ramo:

30/06/2013 31/12/2012
DPVAT

Sinistros a liquidar 11.712 12.868
Sinistros ocorridos e não avisados 16.515 11.503
Outras provisões 252 331

28.479 24.702
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7. Patrimônio líquido

a) Capital social

Em 30 de junho de 2013, o capital social, subscrito e integralizado da
seguradora, é composto de 2.900.000 ações ordinárias nominativas, no valor
nominal de R$1,00 (um real) cada uma, composto como segue:

Participação

Sinaf Participações S.A. 99,00%
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão 1,00%

100,00%

Através da Portaria 4.860 de 20 de setembro de 2012, a SUSEP homologou o
aumento de capital social em R$ 200, deliberado na AGE de 08 de setembro de
2011, elevando-o de R$ 2.700 para R$ 2.900, integralmente subscrito e
integralizado.

b) Dividendos

Os acionistas têm direito a um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício ajustado a forma da Lei das Sociedades por Ações. Em 30 de junho de
2013 não foram propostos dividendos por inexistir intenção de distribuição. Essa
proposta deverá ser ratificada pela Assembleia Geral.

c) Reservas

As reservas de lucros são compostas pela reserva legal constituída por valor
correspondente a 5% do lucro do exercício e o restante é destinado para reserva
de lucros.

O montante da reserva de lucros que ultrapassou o valor do capital social terá
sua destinação deliberada pela Assembleia Geral durante o exercício de 2013,
conforme artigo 199 da Lei 6.404/76 alterado pela Lei 11.638/07.
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7. Patrimônio líquido--Continuação

d) Demonstrativo do patrimônio líquido ajustado (PLA) e margem de solvência

Descrição 2013 2012

Patrimônio líquido 7.950 7.619
(-) Participações societárias (122) (128)
Patrimônio líquido ajustado - PLA 7.828 7.491

Patrimônio mínimo necessário - por prêmio 5.283 4.994
Patrimônio mínimo necessário - por sinistro 7.179 6.892
Margem de solvência (a) 7.179 6.892

Capital base - CB (b) 1.320 1.320

Capital de risco de crédito 814 802
Capital de risco operacional 176 -
Capital de Risco (c) 990 802

Capital mínimo requerido 7.179 6.892

Patrimônio líquido ajustado 7.828 7.491
(-) Exigência de capital 7.179 6.892
Suficiência de capital - R$ 649 599

8. Imposto de renda e contribuição social

A conciliação do imposto de renda e a contribuição social calculados de acordo com
as alíquotas nominais e as alíquotas efetivas é como segue em 30 de junho de 2013:

30/06/2013 30/06/2012
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes dos impostos 557 557 750 750
Alíquota nominal 25% 15% 25% 15%
Impostos à alíquota nominal (139) (84) (188) (113)
Diferenças permanentes 2 (5) 13 -
Impostos à alíquota efetiva (137) (89) (175) (113)

A Companhia não possui prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social ou
diferenças temporárias sobre os quais deveria constituir impostos diferidos.
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9. Principais ramos de atuação

A Seguradora opera exclusivamente com o Convênio DPVAT, sendo seus
indicadores de desempenho apresentados como segue em 30 de junho de 2013:

30/06/2013 30/06/2012

Ramo
Prêmios Índice de

sinistralidade
Índice de

comissionamento
Prêmios Índice de Índice de

comissionamentoganhos ganhos sinistralidade

DPVAT 16.287 88% 1,46% 14.668 88% 1,48%

10. Detalhamento das contas da demonstração de resultados

30/06/2013 30/06/2012

Prêmios emitidos líquidos 16.287 14.927
Prêmios consórcios DPVAT 16.287 14.927

Receitas com emissão de apólices  DPVAT 982 923
982 923

Sinistros ocorridos
Indenizações Consórcios e fundos - DPVAT (10.487) (8.813)
Variação da provisão de sinistros ocorridos não avisados - DPVAT (3.841) (4.162)

(14.328) (12.975)

Custo de aquisição
Comissões - DPVAT (237) (217)

Despesas administrativas
Pessoal próprio (66) (68)
Serviços de terceiros (78) (60)
Localização e funcionamento (9) (11)
Publicações (51) (38)
Despesas com convênio - DPVAT (471) (647)
Outras (15) (4)

(690) (828)
Outras despesas operacionais

Despesas com operações de seguros - DPVAT (1.258) (789)
Receitas com operações de seguros - DPVAT 53 -

(1.205) (789)
Despesas tributárias

Cofins (277) (283)
PIS (45) (46)
Outros (65) (65)

(387) (394)

Resultado financeiro
Receitas financeiras renda fixa 1.009 1.518
Despesas de operações de seguros - DPVAT (874) (1.156)

135 362
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11. Remuneração da Administração

A Seguradora remunerou seus Administradores, os quais são representados pelos
Diretores Estatutários, por meio de pró-labore no montante de R$ 66 em junho de
2013 (R$ 68 em junho de 2012).

12. Transações com partes relacionadas

A Seguradora não efetuou nenhuma transação com partes relacionadas durante os
semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012, exceto pela remuneração da
administração descrita na nota 11.

13. Gestão de risco de seguro e risco financeiro

a) Gestão de risco de seguro

O principal risco para a Seguradora nos contratos de seguro é o de que sinistros
e pagamentos efetivos de benefícios a sua época não correspondam às
expectativas. Isso é influenciado pela frequência dos sinistros, gravidade dos
sinistros, benefícios efetivamente pagos e históricos de sinistros de longo prazo.
Desta forma, o objetivo da Companhia é o de assegurar a disponibilidade de
reservas suficientes para cobrir esses passivos.

Como a Companhia opera exclusivamente com o consórcio DPVAT, a
Administração não possui gerência sobre a subscrição de riscos e administração
de sinistros, que é executada pela Seguradora Líder. Dessa forma não estão
sendo apresentadas as análises de sensibilidade uma vez que a Seguradora não
possui condições de prever cenários realistas para tais divulgações.

b) Gestão de riscos financeiros

Através da Política de Investimentos, são definidos os parâmetros e diretrizes
para a alocação de recursos financeiros em títulos e valores mobiliários, bem
como o monitoramento dos riscos inerentes à carteira de investimentos.

Por recursos financeiros, entende-se todo recurso monetário em moeda nacional
ou aplicação em instituição financeira.
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13. Gestão de risco de seguro e risco financeiro--Continuação

b) Gestão de riscos financeiros--Continuação

Por Títulos e Valores Mobiliários, entende-se toda forma de aplicação de recurso
financeiro legalmente instituído. Os parâmetros básicos contemplam as análises
dos cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo, sendo observadas
as expectativas de evolução das Taxas de Juros, Inflação, Câmbio e
Crescimento da Economia.

A Gestão de Riscos de Investimentos Financeiros é realizada através das
análises e monitoramento dos Riscos estabelecidos em Políticas.

Risco de crédito

Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não
cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações
financeiras nos termos pactuados.

As análises de Risco de Créditos são baseadas no Rating determinado por
agências classificadoras de riscos internacionais. Os critérios para alocação de
recursos em Risco de Crédito estabelece o rating mínimo BBB na escala nacional
para FICTH e Standard & Poor’s ou Baa na escala nacional para Moody’s
indicando baixo risco de crédito.

Risco de crédito

Composição da Carteira por Classe (exclui DPVAT)
de acordo com classificação de rating Moody’ss Aaa.br Total

Caixa e bancos 472 472
Ativos financeiros

Quotas de fundos de investimentos 6.897 6.897

Total 7.369 7.368
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13. Gestão de risco de seguro e risco financeiro--Continuação

b) Gestão de riscos financeiros--Continuação

Risco de mercado

Consiste na possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do
valor de ativos, valores mobiliários ou qualquer outro instrumento utilizado pelo
mercado financeiro.

O controle do Risco de Mercado é baseado no modelo VAR (Value at Risk), que
demonstra a maior perda esperada de um ativo ou carteira, para um determinado
horizonte de tempo e dada uma probabilidade de ocorrência e metodologia
aplicada ao fundo de investimento.

Risco de liquidez

Consiste na possibilidade de uma sociedade não ser capaz de responder aos
seus compromissos de pagamentos em curto prazo.

O gerenciamento de risco de liquidez deve prever um adequado sistema de
controle e procedimentos para prevenir a falta de recursos para o cumprimento
das obrigações financeiras.

É mantida uma reserva com o objetivo de atender as necessidades de caixa de
curto prazo, como forma de mitigar o risco de liquidez. Esta reserva visa garantir
o pagamento das despesas operacionais, no caso da ocorrência de eventos que
comprometam o fluxo de caixa.


