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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 Contábeis Intermediárias da Java Nordeste Seguros S.A. relativas ao semestre 
findo em 30 de junho de 2014, elaboradas na forma das disposições legais e estatutárias, associadas 
às normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), acompanhadas das respectivas notas explicativas e do Relatório dos 
Auditores Independentes. 

Desempenho das operações 
A Java Nordeste Seguros S.A. no semestre não operou com o convênio DPVAT, devido a sua 
saída, conforme carta resposta de 13/01/2014 da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A. 

Capacidade financeira 
Conforme informado na Nota explicativa nº 5, a Java Nordeste Seguros S.A. não possui títulos e 
valores mobiliários mantidos até o vencimento. Todos as aplicações financeiras estão classificadas 
na categoria “Títulos para negociação”. 

Acordo de acionistas 
Atendendo ainda ao disposto na Circular SUSEP nº 483, de 6 de janeiro de 2014, 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 2014 
A Companhia possui ativos da carteira própria no montante de R$ 7.856 e patrimônio líquido 
positivo de R$ 8.183, ou seja, condições saudáveis de se sustentar até o início das novas operações 
determinadas pelo plano estratégico da Administração que está em desenvolvimento, juntamente 
com seus acionistas, tendo como perspectiva operações em outros ramos de seguros.  
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Relatório dos auditores independentes sobre 
as demonstrações contábeis intermediárias 

Aos: 
Diretores, Conselheiros e Acionistas da 
Java Nordeste Seguros S.A. 
Fortaleza – CE 

Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Java Nordeste Seguros S.A. 
(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2014 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 contábeis 
intermediárias 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis 
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 contábeis 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 contábeis intermediárias. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis intermediárias tomadas em conjunto. 

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

http://www.grantthornton.com.br
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Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 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 2014, 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). 

Ênfases  

Continuidade  
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos à atenção para a Nota Explicativa nº 1 às demonstrações 
contábeis intermediárias, que descreve a descontinuação, por parte da Companhia, de suas 
operações com cosseguro da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. As 
demonstrações contábeis intermediárias foram preparadas, conforme políticas contábeis descritas 
na Nota Explicativa nº 2, no pressuposto de continuidade por meio do redirecionamento de 
estratégia operacional baseado nos planos da Administração da Companhia. Essas condições 
indicam a existência de incerteza que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer 
ajustes relativos à realização, mensuração ou classificação de ativos e passivos que seriam 
requeridos na impossibilidade da Companhia continuar operando. 

Reapresentação das demonstrações dos fluxos de caixa 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2 (b), em decorrência da faculdade de apresentação 
dos fluxos de caixa pelo método direto ou indireto, de acordo com o anexo IV da Circular SUSEP 
nº 483/2014, a demonstração dos fluxos de caixa referente ao semestre anterior, apresentada para 
fins de comparação, foi ajustada do modelo direto para o indireto e está sendo reapresentada como 
previsto no CPC 23 (Práticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erro). Nossa 
opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. 

Outros assuntos 

Auditoria dos valores comparativos 
As demonstrações contábeis da Java Nordeste Seguros S.A., referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2013 e ao semestre findo em 30 de junho de 2013, apresentadas para fins de 
comparação, foram examinadas, respectivamente, por outros auditores independentes, que 
emitiram relatórios, sem modificações, em 25 de fevereiro de 2014 e 14 de agosto de 2013. 

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2014. 

Ana Cristina Linhares Areosa 

Contadora CRC RJ-081.409/O-3 “S” – CE 

Grant Thornton Auditores Independentes  
CRC 2SP-025.583/O-1 “S” – CE 
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Notas 30/06/2014 31/12/2013

Ativo circulante 8.369                           36.073                         

Disponível 151                              30                                

Caixa e bancos 151                              30                                

Aplicações 5 7.856                           35.492                         

Quotas de fundos de investimentos - 7.856                           35.492                         

Créditos das operações com seguros e resseguros 362                              551                              

Outros créditos operacionais - 362                              551                              

Ativo não circulante 20                                144                              

Realizável a longo prazo 20                                19                                

Títulos e créditos a receber 20                                19                                

Depósitos judiciais - 20                                19                                

Depósitos compulsórios -

Investimentos -                                   125                              

Participações societárias - -                                   125                              

Total do ativo 8.389                           36.217                         

Java Nordeste Seguros S.A.

Balanços patrimoniais 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2013

(Em milhares de reais)

ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas 30/06/2014 31/12/2013

Passivo circulante 206                              28.156                         

Contas a pagar 206                              208                              

Obrigações a pagar - 2                                  3                                  

Impostos e encargos sociais a recolher - 2                                  7                                  

Impostos e contribuições - 16                                12                                

Outras contas a pagar - 186                              186                              

Provisões técnicas – seguros 7 -                                   27.948                         

Ramos elementares e vida em grupo -                                   27.948                         

Provisão de sinistros a liquidar - -                                   15.262                         

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - -                                   12.561                         

Outras provisões - 125                              

Patrimônio líquido 8 8.183                           8.061                           

Capital social - 2.900                           2.900                           

Reserva de lucros - 5.161                           5.161                           

Lucros acumulados - 122                              -                                   

Total do passivo e patrimônio líquido 8.389                           36.217                         

Java Nordeste Seguros S.A.

Balanços patrimoniais 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2013

(Em milhares de reais)

PASSIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas 30/06/2014 30/06/2013

Prêmios emitidos líquidos 11 -                                    16.374                          

Variação das provisões técnicas - -                                    (87)                                

Prêmios ganhos -                                    16.287                          

Receita com emissão de apólices 11 -                                    982                               

Sinistros ocorridos 11 -                                    (14.328)                         

Custo de aquisição 11 -                                    (237)                              

Outras receitas e despesas operacionais 11 -                                    (1.205)                           

Despesas administrativas 11 (200)                              (690)                              

Despesas com tributos 11 (65)                                (387)                              

Resultado financeiro 11 378                               135                               

Resultado operacional 113                               557                               

Ganhos ou perdas c/ ativos não correntes 63                                  -                                    

Resultado antes do imposto de renda e participações 176                               557                               

Imposto de renda 9 (28)                                (137)                              

Contribuição social 9 (26)                                (89)                                

( = ) Lucro líquido do semestre 122                                                               331 

Quantidade de ações 2.900.000                     2.900.000                     

Lucro líquido por ação (lotes de mil ações) 0,04                              0,11                              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Java Nordeste Seguros S.A.

Demonstrações dos resultados dos semestres findos 
em 30 de junho de 2014 e de 2013

(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação - em Reais)
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Descrição 30/06/2014 30/06/2013

Lucro líquido do semestre 122                              331                              

Outros resultados abrangentes -                                   -                                   

Total do resultado abrangente do semestre 122                              331                              

Java Nordeste Seguros S.A.

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Demonstrações dos resultados abrangentes dos
semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013
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Capital social Legal Lucros
Lucros 

acumulados Total

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                    

Saldos em 31 de dezembro de 2013 2.900                    278                       4.883                    -                        8.061                    

Lucro líquido do semestre -                        -                        -                        122                       122                       

Saldos em 30 de junho de 2014 2.900                    278                       4.883                    122                       8.183                    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reservas

Java Nordeste Seguros S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido dos
semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013

(Em milhares de reais)
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30/06/2014 30/06/2013

Atividades operacionais
   Lucro líquido do semestre 122                  331                  

   Variações nas contas patrimoniais
     Ativos financeiros 27.636             (3.979)              
     Créditos das operaçoes de seguros 189                  139                  
     Depósitos judiciais e fiscais (1)                     197                  
     Outros ativos -                       (12)                   
     Impostos e contribuições (2)                     -                       
     Provisões técnicas (27.948)            3.776               

Caixa (aplicado nas)/ gerado pelas operações (4)                     452                  

Atividades de investimento
    Recebimento pela Venda de Ativo Permanente 125                  6                      

Caixa gerado pelas atividades de investimento 125                  6                      

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 121                  458                  

Caixa e equivalentes de caixa 
no início do semestre 30                    14                    
no final do semestre 151                  472                  

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 121                  458                  

Java Nordeste Seguros S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa dos
semestres findos em 30 de junho de 2014 e de 2013

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da Administração às 
demonstrações contábeis intermediárias 
relativas ao semestre findo em 30 de junho 
de 2014  
(Em milhares de reais, exceto quando 
indicado de outra forma) 

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, nº 2.122, sala 608 – Aldeota – 
Fortaleza – CE, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar em 
seguros de danos. 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 a Seguradora operou, exclusivamente, com 
cosseguro da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (Seguradora Líder). Em 27 
de setembro de 2013 a Seguradora formalizou pedido de retirada do consórcio do Seguro DPVAT 
(o Consórcio), a partir de 1º de janeiro de 2014, junto a Seguradora Líder.  

A Companhia efetivou sua retirada do Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT Categorias 1, 2, 9 e 10 e 
Categorias 3 e 4 em 13 de janeiro de 2014 sendo, 31 de dezembro de 2013, o último dia em que a 
Seguradora participou do referido Consórcio. Desta forma, no primeiro semestre de 2014, não 
ocorreu nenhuma transação oriunda daquela natureza, bem como naquela data o saldo das 
provisões técnicas relativas à participação dessa Seguradora no Consórcio foi redistribuído para as 
demais seguradoras consorciadas, conforme estabelecido na resolução CNSP nº 273/2012.  

Em 30 de junho de 2014, a Companhia possui ativos da carteira própria no montante de R$ 7.856 
e patrimônio líquido positivo de R$ 8.183, ou seja, condições saudáveis de se sustentar até o início 
das novas operações determinadas pelo plano estratégico da Administração que está em 
desenvolvimento, juntamente com seus acionistas, tendo como perspectiva operações em outros 
ramos de seguros.  
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2. Base de preparação das demonstrações contábeis intermediárias 
A autorização para conclusão da elaboração das demonstrações contábeis intermediárias do 
semestre foi concedida pela Administração da Seguradora em 22 de agosto de 2014. 

As demonstrações contábeis 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 2014, e estão 
sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas, instituído pela Circular 
SUSEP nº 483 de 6 de janeiro de 2014. 

a) Continuidade 

A Administração avaliou a habilidade da Seguradora em continuar operando normalmente 
e está em processo de estudo e análises de mercado para viabilização de negócios futuros. 
Todavia, a Seguradora concluiu que possui recursos suficientes para dar continuidade a 
suas operações. Adicionalmente, a Administração não tem  conhecimento de nenhuma 
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de 
continuidade normal. Portanto, as demonstrações contábeis intermediárias foram 
preparadas com base nesse princípio. 

b) Comparabilidade  

Conforme anexo IV da Circular SUSEP nº 483/2014, a demonstração do fluxo de caixa 
poderá ser divulgada pelo método direto ou indireto. A administração optou pela 
divulgação pelo método indireto e, consequentemente, a referida demonstração relativa ao 
semestre findo em 30 de junho de 2013, originalmente divulgada pelo método direto, está 
sendo reapresentada para fins de comparabilidade. 

c) Base para mensuração 

Os valores contidos nas demonstrações contábeis 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 instrumentos 
financeiros, mensurados pelo valor justo por meio do resultado e das provisões técnicas, 
mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP. 

d) Moeda funcional e de apresentação 

A moeda funcional da Seguradora é o real (R$). Essa é a moeda do principal ambiente 
econômico em que a Seguradora opera. As demonstrações contábeis intermediárias 
também estão sendo apresentadas na referida moeda.  

3. Resumo das principais práticas contábeis 
As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis 
intermediárias estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para 
todos os períodos comparativos apresentados. 
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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. 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, 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 por meio da emissão da apólice, ajustado pela provisão para impairment, se 
necessário. 

c) Apuração do resultado 

O resultado do semestre foi obtido exclusivamente de aplicações de recursos livres da 
seguradora, por meio de fundo de investimento exclusivo. 



14 

 

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 para contingências, os impostos diferidos, 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 estas 
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 2014 e 31 
de dezembro de 2013. 

g) Provisões técnicas 

Em 30 de junho de 2014, não há saldo das provisões técnicas em função retirada da 
Companhia do Consórcio DPVAT. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, as 
provisões técnicas foram constituídas conforme segue: 

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.  

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. 
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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  
nº 483/2014. 

Contingências ativas – Não são reconhecidas nas demonstrações contábeis 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 contábeis 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. 

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 apresentadas de acordo com 
o Pronunciamento Técnico CPC 03. 

k)  Avaliação dos impactos da Medida Provisória nº 627  

A Medida Provisória nº 627, convertida na Lei nº 12.973/2014 e a Instrução Normativa da 
Receita Federal do Brasil nº 1.397/2013 trouxeram mudanças relevantes para as regras 
tributárias federais. Os dispositivos da Lei nº 12.973/2014 entrarão em vigor, 
obrigatoriamente, a partir do ano-calendário de 2015, sendo dada a opção de sua aplicação 
antecipada a partir do ano-calendário de 2014, a qual deverá ser formalizada na Declaração 
de Débitos e Créditos Federais (DCTF) – a Receita Federal do Brasil ainda vai determinar 
quando esta opção deverá ser feita. Em uma avaliação preliminar, não haverá impactos 
relevantes para a Companhia e, dessa forma, não foram identificados motivos para a 
adesão antecipada à nova regulamentação para o ano-calendário de 2014. 
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l) Novas normas e interpretações ainda não adotadas  

 Nova norma, alteração de norma e interpretação será efetiva para o exercício iniciado após 
1º de janeiro de 2015 e não foi adotada na preparação destas demonstrações contábeis 
intermediárias. Aquela que pode ser relevante para a Companhia está mencionada a seguir. 
A Companhia não planeja adotar esta norma de forma antecipada.  

IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: O IFRS 9, da forma como foi emitido, reflete a 
primeira fase do trabalho do IASB para substituição do IAS 39 (correspondente ao CPC 
38) e se aplica à classificação e avaliação de ativos e passivos financeiros conforme 
definição da IAS 39. Sua adoção é obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2015. A 
Companhia quantificará eventuais efeitos quando de sua adoção. No entanto, não são 
esperados impactos relevantes nas demonstrações contábeis. 

4. Gestão de risco financeiro 

a) Gestão de riscos financeiros 

Os detalhamentos dos controles estão descritos no contexto de cada risco. Por recursos 
financeiros, entende-se todo recurso monetário em moeda nacional ou aplicação em 
instituição financeira.  

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. 

As gestões de riscos de investimentos financeiros estão definidas como: 

Risco de crédito 
Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pela 
contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. 

Com o objetivo de mitigar o risco de crédito, os ativos livres foram alocados em fundo 
exclusivo e são monitorados mensalmente pela área de Controladoria por meio das 
agências classificadoras de risco. 

As análises de Risco de Créditos são baseadas no Rating determinado por agências 
classificadoras de riscos internacionais.  

Composição da  
carteira por classe e 
categoria contábil 

 FITCH   

Total   AAA 

 

AA+ / AA / AA- 

 

A+ / A / A- 

 
Outras 
Classif. 

Sem rating/ 
títulos 

públicos 
                   
I. Títulos para 
negociação 

   

Fundo exclusivo (*) 304  653  118  50 6.731 7.856 

(*) Divide-se em renda fixa, multimercado e renda variável 
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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. 

Além do Stress Test, o controle do Risco de Mercado é baseado no modelo VAR (Value 
at Risk) paramétrico, especificado com nível de confiança de 99% dado um horizonte de 
tempo de um dia, que demonstra a maior perda esperada de um ativo ou carteira, 
metodologia esta aplicada aos ativos da empresa, conforme tabela a seguir: 

Ativo
R$ 8 mil 0,10%

Nível de Confiança de 99% com horizonte de 1 dia

FIC Institucional

VaR - Value at Risk

 

Durante a realização do Stress Test foram obtidos os valores descritos na tabela a seguir, 
baseados em cenário disponibilizado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F): 

Classe Premissa 
Saldo em 
30/06/14 

Estimado em 
30/06/14 

Variação no 
resultado 
antes dos 
impostos 

Variação 
no PL 

        
I. Títulos para negociação 

     Fundo exclusivo Cenário Stress 
Test BMF2 

   7.856  7.797  (59)  (77)  
FIC institucional     7.856  7.797  (59)  (77)  
Total geral 

 
  

 
    7.856                     7.797  (59)  (77)  

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

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. Por esse motivo, a Companhia mantém pelo menos 10% de seus ativos livres em 
aplicações de liquidez imediata. O atual nível de liquidez imediata é de 30%. 
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5. Aplicações em títulos e valores mobiliários 

a) Classificação por categoria e faixa de vencimento 

 
30/06/2014 

Sem 
vencimento 

Até 12 
meses 

Acima de 12 
meses 

Valor 
contábil 

Ajuste de 
mercado 

Valor 
mercado % Taxa de juros 

                 
l. Títulos para negociação 

                   
Fundo exclusivo 

    Quotas de fundos de investimentos de renda fixa 5.613 - - 5.613 5.613 5.613 71,4%  Pós fixado  
Quotas de fundos de investimentos multimercado 1.920 - - 1.920 1.920 1.920 24,4%  Pós fixado  
Quotas de fundos de investimentos de renda variável 323 - - 323 323 323 4,1%  Pós fixado  
                 
Total geral 7.856 

 
- - 7.856 7.856 7.856 100%   

 

 
31/12/2013 

Sem 
vencimento 

Até12 
meses 

Acima de  
12 meses 

Valor 
contábil 

Ajuste de  
mercado 

Valor 
mercado % Taxa de juros 

                 
l. Títulos para negociação 

  Quotas de fundos de investimentos de renda fixa - 
DPVAT 27.959 - - 27.959 - 27.959 78,8% Pós fixado 
                 
Fundo exclusivo 

   Quotas de fundos de investimentos de renda fixa 4.430 - - 4.430 - 4.430 12,5% Pós fixado 
Quotas de fundos de investimentos multimercado 2.345 - - 2.345 - 2.345 6,6% Pós fixado 
Quotas de fundos de investimentos de renda variável 758 - - 758 - 758 2,1% Pós fixado 
                 
Total geral 35.492 

 
- - 35.492 - 35.492 100% 

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. 



19 

 

b) Movimentação das aplicações financeiras 

Movimentação das 
Aplicações Financeiras 
(Exclui o DPVAT) 

Saldo em 
31/12/2013 Aplicações Resgates Rentabilidade 

Saldo em 
30/06/2014 

           
l. Títulos para negociação 

   Fundo exclusivo 
     FIC Institucional 7.533 - (55) 378 7.856 

Total geral 7.533 
 

- (50) 378 7.856 

c) Hierarquia de valor justo 

A tabela a seguir 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. 

30/06/2014 31/12/2013 
Nível 1 

 
Total Nível 1 

 
Total 

  
Títulos para negociação        
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa 5.613  5.613  4.430  4.430 
Quotas de fundos de investimentos multimercado 1.920  1.920  2.345  2.345 
Quotas de fundos de investimentos de renda 
variável 323  323  758  758 
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa – 
DPVAT -  -  27.959  27.959 
Total geral 7.856  7.856  35.492  35.492 

6. Garantia das provisões técnicas 
O Banco Central do Brasil (BACEN) por meio da Resolução nº 3.308 de 31 de março de 2006 e 
Resolução nº 3.542 de 28 de fevereiro de 2008 e a SUSEP por meio da Resolução CNSP nº 226 de 
06 de dezembro de 2010, regulamentaram as normas para a aplicação dos recursos garantidores das 
provisões técnicas por parte das sociedades seguradoras. A Seguradora apresenta as seguintes 
coberturas:  

 
30/06/2014 

 
31/12/2013 

  
 Provisões técnicas – seguros - 27.948 

Provisões técnicas para cobertura - 27.948 
     
Composição dos ativos vinculados à cobertura das provisões técnicas  35.492 
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa – DPVAT - 27.959 
Ativos livres 

 
- 

 
7.533 

A custódia destes títulos e valores mobiliários é exercida pela Central de Custódia e Liquidação de 
Títulos (CETIP) e Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) ou por instituições 
financeiras credenciadas. 
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7. Provisões técnicas de seguros 
Demonstração da composição das provisões técnicas por ramo: 

30/06/2014 
 

31/12/2013 
     
DPVAT -  - 
Sinistros a liquidar - 15.262 
Sinistros ocorridos e não avisados - 12.561 
Outras provisões - 125 

- 
 

27.948 

8. Patrimônio líquido 

a) Capital social 

Em 30 de junho de 2014 e 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(um real) cada uma, composto como segue: 

 Participação
   
Sinaf Participações S.A. 99,00%
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão 1,00%
 100,00%

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. Não houve proposta de distribuição de 
divendos no semestre findo em 30 de junho de 2014. 

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 2014, conforme  
Artigo 199. da Lei nº 6.404/1976 alterado pela Lei nº 11.638/2007. 
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d) Demonstrativo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e Capital Mínimo 
Requerido (CMR) 

Descrição  30/06/2014 31/12/2013 
     
Patrimônio líquido  8.183 8.061 
( - ) Participação em soc. financeiras e não financeiras  - (125) 
Patrimônio líquido ajustado – PLA  8.183 7.936 
     
Patrimônio mínimo necessário – por prêmio  - 5.409 
Patrimônio mínimo necessário – por sinistro  - 7.312 
Margem de solvência (a)  - 7.312 
    
Capital base – CB (b)  1.320 1.320 
    
Capital de risco de crédito  348 890 
Capital de risco operacional  73 182 
Capital de risco (c)  421 1.072 
     
Capital mínimo requerido  1.320 7.312 
    
Suficiência de capital – R$   6.863 624 
Suficiência de capital (% do capital mínimo requerido)  519,9% 8,5% 

(i) O cálculo do capital mínimo requerido realizado em 2013 foi realizado com base na 
Resolução CNSP Nº 282 de 2013, sendo o maior entre os itens (a), (b) e (c). O 
cálculo para os valores apurados em 2014, está de acordo com Resolução CNSP  
nº 302 de 2013, que considera o maior entre os itens (b) e (c). 

9. 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 2014 e de 2013: 

  30/06/2014  30/06/2013 
  IRPJ  CSLL  IRPJ  CSLL 
          
Resultado antes dos impostos  176  176  557  557 
Alíquota nominal  25%  15%  25%  15% 
Impostos à alíquota nominal  (32)  (26)  (139)  (84) 
Diferenças permanentes  4  -  2  (5) 
Impostos à alíquota efetiva  (28)  (26)  (137)  (89) 

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

10. Principais ramos de atuação 
A Seguradora operava exclusivamente com o Convênio DPVAT, sendo seus indicadores de 
desempenho apresentados, como segue em 30 de junho de 2013: 

 
 30/06/2013 

Ramo  
 

Prêmios  
ganhos   

Índice de  
sinistralidade  

Índice de  
comissionamento 

  
DPVAT  16.287  88%  1,46% 
Total  

 
16.287  88%  1,46% 
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11. Detalhamento das contas da demonstração de resultados  

  30/06/2014  30/06/2013 
      
Prêmios emitidos líquidos    
Prêmios consórcios DPVAT -  16.287 
     
Receitas com emissão de apólices DPVAT -  982 
     
Sinistros ocorridos 

 
   

Indenizações Consórcios e fundos – DPVAT -  (10.487) 
Variação da provisão de sinistros ocorridos não avisados – DPVAT -  (3.841) 
  -  (14.328) 

   
Custo de aquisição     
Comissões – DPVAT -  (237) 
     
Despesas administrativas    
Pessoal próprio (66)  (66) 
Serviços de terceiros (68)  (78) 
Localização e funcionamento (9)  (9) 
Publicações (45)  (51) 
Despesas com convênio – DPVAT -  (471) 
Outras (12)  (15) 
  

 
(200)  (690) 

     
Outras despesas operacionais    
Despesas com operações de seguros – DPVAT -  (1.258) 
Receitas com operações de seguros – DPVAT  - 53 
  

 
-  (1.205) 

     
Despesas com tributos    
COFINS -  (277) 
PIS -  (45) 
Outros 65  (65) 

  
 

65  (387) 

 
12. Resultado financeiro 
A composição do resultado financeiro da companhia é apresentado em 30 de junho de 2014 e de 
2013, como segue:  

 30/06/2014  
 

 30/06/2013  
    
Receitas financeiras 378 1.009 
Fundo exclusivo (FIC Inst) 374 141 
DPVAT - 825 
Outras receitas financeiras 4 43 
    
Despesas financeiras - (874) 
Operações de seguros - (825) 
Consórcio DPVAT - (5) 
Outras despesas financeiras - (43) 
Total 378 135 

13. Transações com partes relacionadas 
A Seguradora remunerou seus administradores, os quais são representados pelos Diretores 
Estatutários, por meio de pró-labore no montante de R$ 68 em 30 de junho de 2014 (R$ 54 em 30 
de junho de 2013). 

A Seguradora não efetuou nenhuma transação com partes relacionadas durante os semestres findos 
em 30 de junho de 2014 e de 2013. 

*     *     * 
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