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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Cumprindo disposições legais, estamos apresentando as Demonstrações Financeiras referentes ao
primeiro semestre de 2011 e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Financeiras para conhecimento das autoridades competentes e do público em
geral, que vem prestigiando e confiando no trabalho desenvolvido por esta sociedade.

A Companhia obteve autorização para ingressar no Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, a partir de janeiro
de 2011, conforme Carta SUSEP/ DIRAT / CGRAT /N.º 619/10, de 15 de dezembro de 2010.

Ademais, em continuidade a estratégia de reorganização societária iniciada em 2009, os
acionistas decidiram alienar a totalidade das ações da Companhia ao GRUPO BMG, cujos
instrumentos contratuais foram submetidos à aprovação das autoridades supervisoras do mercado e
de proteção à concorrência, nos termos da legislação em vigor.

A
Administração



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Acionistas
CONAPP - Companhia Nacional de Seguros
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as demonstrações contábeis individuais da CONAPP Companhia Nacional de Seguros
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 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 contábeis

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis 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 necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
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 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 estão livres de distorção relevante.

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

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

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CONAPP Companhia
Nacional de Seguros em 30 de junho de 2011, 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, 30 de agosto de 2011

Mario Vieira Lopes Paulo Buzzi Filho
Contador – CRC – RJ 60.611/0 Contador – CRC – RJ-071138/0-5

CRC-RJ-2026-O
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Ativo Notas 30.06.2011 31.12.2010

Circulante 47.003.048 23.484.650

Disponível 11.594.606 1.091.104
Caixa e Bancos 4 11.594.606 1.078.106

Aplicações no Mercado Aberto - 12.998

Aplicações 5 34.430.012 21.080.610
Títulos de Renda Fixa - 10.848.734

Quotas de Fundos de Investimentos 34.430.012 10.226.361
Outras Aplicações - 5.515

Créditos das Operações com Seguros e Resseguros 289.493 84
Prêmios a Receber - 82

Operações com Resseguradoras - 2

Outros Créditos Operacionais 289.493 -

Títulos e Créditos a Receber 688.937 1.312.852
Títulos e Créditos a Receber - 759.526
Créditos Tributários e Previdenciários 6.1 116.374 74.573

Outros Créditos 6.2 616.787 522.978

(-) Redução ao Valor Recuperável (44.224) (44.225)

Ativo não circulante 1.590.352 1.866.698

Realizável a Longo Prazo 1.281.183 1.129.817

Títulos e Créditos a Receber 1.281.183 1.129.817
Créditos Tributários e Previdenciários 6.1 1.116.771 1.076.319

Depósitos Judiciais e Fiscais 164.412 53.498,00

Investimentos 163.515 677.858
Participações Societárias 163.515 677.858

Imobilizado 126.731 59.023
Bens Móveis 100.983 49.269

Outras Imobilizações 25.748 9.754

Intangível 18.923 -
Outros Intangíveis 18.923 -

Total do Ativo 48.593.400 25.351.348

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Em 30 de Junho de 2011 e 31 de Dezembro de 2010

( Em Reais )

CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Balanços Patrimoniais



CONAPP – Companhia Nacional de Seguros

Rua São Clemente, 38 / 4º andar-parte • Botafogo • Rio de Janeiro • RJ • CEP 22260-900 • Tel.: (21) 4009.7509 • FAX (21) 4009.7537 • CNPJ 29.741.030/0001-30

Passivo Notas 30.06.2011 31.12.2010

Circulante 22.946.111 276.513

Contas a Pagar 223.096 1.381
Obrigações a Pagar - -

Impostos e Encargos Sociais a Recolher 4.000 1.381
Encargos Trabalhistas - -
Impostos e Contribuições 219.096 -

Débitos de Operações com Seguros e Resseguros 84.831 410
Operações com Resseguradoras - 384
Corretores de Seguros e Resseguros - 26
Outros Débitos Operacionais 84.831 -

Depósitos de Terceiros - 35.726

Depositos de Terceiros - 35.726

Provisões Técnicas – Seguros 7 22.638.184 238.996

Danos 22.638.184 238.996
Provisão de Prêmios não Ganhos - -

Provisão de Sinistros a Liquidar 16.332.400 238.174
Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados 6.213.512 822
Outras Provisões 92.272 -

Passivo não Circulante 10 3.506.335 3.404.935

Outros Débitos 3.506.335 3.404.935
Provisões Judiciais 3.506.335 3.404.935

Patrimônio Líquido 22.140.954 21.669.900
Capital Social 12.1 18.000.000 18.000.000

Reservas de Lucros 4.140.954 3.669.900

Total do Passivo 48.593.400 25.351.348

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Balanços Patrimoniais

Em 30 de Junho de 2011 e 31 de Dezembro de 2010

( Em Reais )
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30.06.2011 30.06.2010

Prêmios Emitido Líquido 16.737.455 (716)

Prêmios Retidos 16.737.455 (716)

Variações das Provisões Técnicas de Prêmios (74.086) 2.112

Prêmios Ganhos 16.663.369 1.396

Sinistros Ocorridos (14.549.321) 41.638

Custos de Aquisição (243.702) 234

Outras Receitas e Despesas Operacionais 62.769 (66.864)

Despesas Administrativas (1.281.502) (1.993.691)

Despesas com Tributos (524.339) (118.468)
Resultado Financeiro 1.178.142 (745.601)

Resultado Patrimonial 986 47.769

Resultado Operacional 1.306.402 (2.833.587)

Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes (631.931) (4.221)

Resultado antes dos Impostos e Participações 674.471 (2.837.808)

Imposto de Renda (122.636) -

Contribuição Social (80.781) -

Participações Sobre o Resultado - (14.695)

Lucro Líquido / Prejuízo 471.054 (2.852.503)

Quantidade de Ações 18.000.000 52.000.000
Lucro Líquido / Prejuízo por Ação 0,0262 (0,0549)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Semestres Findos em 30 de Junho de 2011 e 2010

Demonstração dos Resultados

( Em Reais )
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Lucros/

Capital Reservas Ajuste prejuízos

Social de lucros TVM acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2009 52.000.000 20.645.353 54.063 - 72.699.416

Títulos e valores mobiliários

Ajuste negativo - - (54.063) - (54.063)

Prejuízo líquido do período - - - (2.852.503) (2.852.503)

Saldos em 30 de junho de 2010 52.000.000 20.645.353 - (2.852.503) 69.792.850

Saldos em 31 de dezembro de 2010 18.000.000 3.669.900 - - 21.669.900

Lucro líquido do período - - - 471.054 471.054

Saldos em 30 de junho de 2011 18.000.000 3.669.900 - 471.054 22.140.954

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Discriminação

CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Semestres Findos em 30 de Junho de 2011 e 2010

(Em Reais)
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30.06.2011 30.06.2010
Atividades Operacionais

Recebimentos de prêmios de seguro,outras 16.737.455 47.133

Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) 1.138.860 93.861
Pagamentos de sinistros, comissões (14.793.023) (119.508)
Pagamentos de despesas com operações de seguros (999.243) (472.036)

Pagamentos de despesas e obrigações (1.342.582) (1.567.728)
Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais - (8.885)
Outros pagamentos operacionais (922.389) (160.670)

Recebimentos de Juros e Dividendos 35.726 89.274
Pagamentos de Participações nos Resultados - (14.695)

Caixa Gerado pelas Operações (145.196) (2.113.254)
Impostos e Contribuições Pagos: (174.553) (2.329.392)
Investimentos financeiros: 10.296.465 (9.740.080)

Compra e Aplicações (1.400.000) (153.507.028)
Vendas e Resgates 11.696.465 143.766.948

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais 9.976.716 (14.182.726)

Atividade de Investimento
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente: (25.000) -

Imobilizado (25.000) -
Recebimento pela Venda de Ativo Permanente: 715.301 -

Investimentos 715.301 -

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos 690.301 -

Atividade de Financiamento
Aporte de Capital Social (163.515) -
Devolução de Capital Social - 13.781.674

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento (163.515) 13.781.674

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 10.503.502 (401.052)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 1.091.104 833.838

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 11.594.606 432.786

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Semestres Findos em 30 de Junho de 2011 e 2010

( Em Reais )
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CONAPP - COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 30 de Junho de 2011 e 31 de Dezembro de 2010 e para os
Semestres Findos em 30 de Junho de 2011 e de 2010

(Em Reais)

1 - Contexto Operacional

A CONAPP é uma sociedade anônima, com sede no Rio de Janeiro, autorizada a operar nos ramos
de seguros de pessoas e danos em todo o território nacional, podendo, respeitadas as limitações
legais, participar de sociedades.

A CONAPP através do Contrato Particular de Cessão Não Onerosa de Carteira datado de 05 de
agosto de 2009, transferiu para CAPEMISA- Seguradora de Vida e Previdência S/A em 14 de
dezembro de 2009, sua carteira de seguro de pessoas, na modalidade de acidentes pessoais de R$
10.724.232 em Reservas Técnicas.

Atualmente, a Companhia participa na Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas pela Lei das
Sociedades Anônimas, já contemplando as alterações da Lei nº11.638/07 e Lei nº11.941/09, pelas
normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP e os CPC aprovados. As demonstrações contábeis estão de acordo com o
Plano de Contas instituído pelas circulares SUSEP nº. 424/2011 emitida em 29 de abril de 2011.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com o IAS 34 – Interim Financial
Reporting, emitido pelo International Accounting Standards Board – IASB, e com o
pronunciamento CPC 21, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Estas demonstrações contábeis foram preparadas usando a mesma base de apresentação,
mensuração, moeda funcional, métodos de cálculos e práticas contábeis das demonstrações contábeis
anuais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e portanto, devem ser lidas em
conjunto com aquelas demonstrações contábeis.
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.2.

CONAPP - COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nas presentes demonstrações contábeis, o balanço patrimonial em 30.06.2011 está sendo
apresentado comparativamente com os valores referentes ao último balanço anual, com database de
31.12.2010 e as demonstrações de resultado, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido e
as demonstrações dos fluxos de caixa da Companhia estão apresentadas para os semestres findos em
30.06.2011 e de 2010.

2.1 - Declaração de conformidade

Essas são as primeiras demonstrações preparadas conforme as IFRS nas quais o CPC 37 –
Adoção inicial das Normas Internacionais de Contabilidade foi aplicado (vide nota 3.8).

As presentes demonstrações contábeis foram aprovados pelo Conselho de Administração da
Companhia em 30 de Agosto de 2011.

3 - Principais Práticas Contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar
determinados ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da Sociedade
incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões
necessárias para os passivos contingentes, determinações de provisões para imposto de renda e
outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

As principais práticas contábeis são as seguintes:

3.1 - Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos que
foram apurados a índices e taxas oficiais incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e
não circulante , bem como, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos ao valor de
mercado ou de realização.

3.2 - Ativo e passivo circulante e não circulante

Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores
conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e encargos
correspondentes.
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.3.

CONAPP - COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

3.3 - Investimentos

a) Imóveis destinados à renda

A Conapp efetuou a venda dos imóveis que encontravam-se desvinculados pela SUSEP.

b) Participação societária

Seguradora Lider – Adesão ao Convênio DPVAT em 2011.

IRB-Brasil Resseguros –Correspondem a 370 ações de participação, totalizando (R$620.830 em
2010) que foram cedidas sem ônus à Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A em 2011.

3.4 - Redução ao valor recuperável (Impairment)

• Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado
anualmente, para apurar perda no seu valor recuperável.

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento
de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma
maneira confiável, tais como: desvalorização significativa e prolongada de instrumentos
financeiros reconhecida publicamente pelo mercado, descontinuidade da operação da atividade
em que a CONAPP investiu, tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo
de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da
administração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que
as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências
históricas.
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.4.

CONAPP - COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

• Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos no mínimo anualmente para
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. No caso de ágio e ativos intangíveis com
vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam
disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado no mínimo anualmente. A redução do
valor recuperável de ativos (Impairment) é determinada quando o valor contábil residual
exceder o valor de recuperação, que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu
valor em uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em
decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa.

A Administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01, aprovado pela Circular
SUSEP nº 424/11, e constatou que não há indicadores de desvalorização, bem como que eles
são realizáveis em prazos satisfatórios.

3.5 - Passivos circulantes e não circulantes de operações de seguros e previdência

Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos, quando
aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a
database das demonstrações contábeis.

3.5.1 Provisões técnicas de contratos de seguros e previdência

As provisões técnicas relacionadas aos seguros DPVAT são registradas com base em
informações recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A.

3.6 - Teste de adequação de passivos (Liability Adequacy Test – LAT)

O CPC 11 requer que as entidades que emitem contratos classificados como contratos de
seguro analisem a adequação dos passivos registrados em cada data de divulgação através de
um teste mínimo de adequação. Esse teste deve ser realizado utilizando-se premissas atuariais
atuais para os fluxos de caixa futuros de todos os contratos classificados como contratos de
seguro.
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.5.

CONAPP - COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

A CONAPP atualmente possui contratos relacionados ao DPVAT. A Circular SUSEP nº 410,
de 22 de dezembro de 2010, determinou que o teste de adequação dos passivos não se aplica
aos contratos e certificados relativos aos ramos DPVAT, DPEM e SFH/SH e aos planos com
estrutura puramente financeira, durante o prazo de diferimento, que prevejam benefícios
exclusivamente sob a forma de renda certa.

3.7- Transição das práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) para as práticas
adotadas de Acordo com o International Financial Reporting Standards (IFRS), conforme
os pronunciamentos contábeis aprovados pela SUSEP

Conforme mencionado na nota 2.1, essas demonstrações contábeis são as primeiras preparadas
de acordo com as IFRS.

As práticas contábeis descritas na nota 3 foram aplicadas nas demonstrações contábeis de
30.06.2011, nas informações comparativas apresentadas para o semestre encerrado em
30.06.2010 e no balanço de abertura em IFRS em 01.01.2009 (data da transição).

Ao longo do ano de 2009, foram aprovados pela Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP - diversos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, com vigência para o ano de 2010, com vistas a harmonizar
as práticas contábeis no Brasil (BRGAAP) com as internacionais (IFRS), alterando essas
práticas contábeis a partir de 31.12.2009.

A Administração avaliou as demonstrações contábeis apresentadas na data da transição e não
identificou transações passiveis de ajustes para atender as condições de apresentação
estabelecidas pelo IFRS.

3.7.1 - Exceções à aplicação retroativa de outras IFRS

Os parágrafos 14 a 17 do apêndice B do CPC 37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais
de Contabilidade proíbe a aplicação retrospectiva de determinados aspectos de outras IFRS.

Não foram identificadas pela Administração transações ocorridas anteriormente e passiveis
de ajustes retrospectivos.

Ademais, a Administração avaliou que os ativos financeiros apresentados na data da
transição atendem as condições de classificação estabelecidas no CPC 38.
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3.7.2 - Isenções opcionais

A CONAPP não fez uso das isenções previstas nos termos do parágrafo 12 b e dos apêndices
C e D do CPC 37, a aplicação retroativa de determinadas exigências de outras IFRS é
opcional.

4 - Caixa e Bancos

Refere-se basicamente ao saldo mantido em conta corrente junto a instituição HSBC no valor de R$
11.415.745. O aumento é proveniente do resgate de letras financeiras do tesouro, tendo sido
reaplicado em 01/07/2011.

5 - Títulos de Renda Fixa e Variável

Os Títulos e Valores Mobiliários estão classificados em: I- Títulos Para Negociação; II- Títulos
Disponíveis Para Venda e III – Títulos Mantidos Até o Vencimento, com os devidos ajustes,
conforme demonstramos a seguir:

Em 30.06.2011:

FAIXAS VENCIMENTO MONTANTE AJUSTE

TIPO DE 01 A 90 91 A 180 181 A 360 + 360 PARÂMETRO
CATEGORIA TÍTULO S/VCTO DIAS DIAS DIAS DIAS CUSTO MERCADO GANHOS PERDAS UTILIZADO

I-VENDA FUNDOS DI 34.430.012 - - - - 34.430.012 34.430.012 - - CETIP
- - - - - 34430.012 34.430.012 - -

MONTANTE 34.430.012 - - - - 34.430.012 34.430.012 - -
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Em 31.12.2010:

I - Títulos para negociação – São títulos e valores mobiliários adquiridos com a intenção de
serem freqüentemente negociados, são ajustados ao valor de mercado em contrapartida ao
resultado do período.

II - Títulos disponíveis para venda – São títulos e valores mobiliários que não se enquadram
como para negociação nem como mantidos até o vencimento, são ajustados pelo valor de
mercado em conta destacada do patrimônio líquido.

III - Títulos mantidos até o vencimento – São títulos e valores mobiliários , com a intenção e
capacidades financeiras para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliadas
pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado
do período.

6 - Títulos e Créditos a Receber

6.1 - Créditos tributários e previdenciários

30.06.2011 31.12.2010

Curto Prazo:

Impostos de Renda retido na fonte 3.215 3.215
Antecipação de Imposto de Renda 25.376 -
Contribuição Social retida na fonte 16.425 -
Créditos tributários a compensar 71.358 71.358
Outros créditos tributários - -

116.374 74.573

Longo Prazo:

Ajustes temporais de Imposto de Renda (a) 697.981 672.699
Ajustes temporais de Constribuição Social (a) 418.790 403.620

1.116.771 1.076.319

FAIXAS VENCIMENTO MONTANTE AJUSTE

TIPO DE 01 A 90 91 A 180 181 A 360 + 360 PARÂMETRO
CATEGORIA TÍTULO S/VCTO DIAS DIAS DIAS DIAS CUSTO MERCADO GANHOS PERDAS UTILIZADO

I-VENDA FUNDOS DI 10.226.361 - - - - 10.226.361 10.226..361 - - CETIP
II-VENDA LFT - - - 10.848.734 - 10.848.734 10.848.734 - - SELIC

MONTANTE 10.226.361 - - 10.848.734 - 21.075.095 21.075.095 - -
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a - Os ajustes temporais correspondem a créditos tributários com perspectiva de realização
futura, são decorrentes dos ajustes no LALUR das adições temporárias referentes
majoritariamente aos registros de provisões contingentes para os processos administrativos
(Secretaria da Receita Federal e PGFN) para IRPJ/CSLL; bem como provisão para
desvalorização da carteira de ações e judicial para COFINS.

6.2 - Outros Créditos

Refere-se basicamente ao saldo das movimentações dos bloqueios judicais referentes ao
Convenio DPVAT.

7 - Provisões Técnicas - Circulante

7.1 Provisões técnicas

30.06.2011 31.12.2010

Saldo no início do exercício 238.996 18.558.046
Constituições 31.053.334 399.449
Reversões 8.654.146 18.718.499
Saldo no fim do exercício 22.638.184 238.996

As constituições e reversões das provisões técnicas referem-se as movimentações do Convênio
DPVAT com nova adesão a partir de janeiro de 2011.

8 - Cobertura das Provisões Técnicas

Para a cobertura das provisões técnicas, a Sociedade vincula a SUSEP bens e direitos de seu ativo
integrantes do CETIP no total de R$ 33.381.832 (R$ 20.077.146 em 31.12.2010), com a seguinte
composição:

30.06.2011 31.12.2010

Quotas de Fundos de Investimentos (não exclusivo) 33.381.832 9.228.412
Títulos de Renda Fixa Público - 10.848.734

33.381.832 20.077.146
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Em 06 de junho de 2011, a SUSEP por meio da carta SUSEP/DITEC/CGSOA/COPRA/DIMAT nº
143/11, autorizou a CONAPP movimentar livremente sua carteira de títulos e valores mobiliários,
vinculados à garantia de suas provisões técnicas, no período de 01 de julho de 2011 a 30 de junho
de 2012.

9 - Contingências Fiscais

a) IRPJ/CSLL

Em maio de 2006, a Secretaria da Receita Federal, expediu as Comunicações nºs 81,82 e 83,
referentes à compensação de tributos e contribuições federais, e de cobranças de débitos de IRPJ
e de CSLL, respectivamente. A CONAPP apresentou manifestações de inconformidades para
estas comunicações. O assunto está sendo tratado na esfera administrativa (SRF e PGFN) e pela
relevância dos valores envolvidos foram constituídas provisões visando reconhecer tal
contingência e em âmbito judicial através do Mandado de Segurança nº 2006.51.01.014540-0,
cuja sentença determinou abstenção da cobrança dos créditos tributários pelas autoridades
competentes da inscrição no CADIN e não obstar a emissão de Certidão Positiva com efeitos de
negativa, enquanto pendentes de julgamento as manifestações de inconformidade.

b) COFINS

Em de novembro de 2006, foi concedida Liminar com Antecipação de Tutela correspondente ao
processo que questiona a COFINS sobre receita bruta das Seguradoras. Devido a esta liminar,
desde março de 2008 até dezembro de 2009, (data da transferência da carteira para a Capemisa), a
despesa mensal foi sendo calculada sobre 50% das receitas operacionais e 10% das receitas
financeiras. A provisão dos valores apurados de COFINS está sofrendo atualização monetária até
que a demanda judicial seja julgada em definitivo.

Houve decisão favorável em 2ª instância em relação a cobrança da COFINS, a partir de 1999.
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10 - Exigível a Longo Prazo

O exigível a longo prazo está composto pela contabilização da IRPJ/CSLL e da COFINS,
supracitados, sendo formado por provisões fiscais das seguintes contingências:

a) IRPJ R$ 1.507.490 (R$ 1.476.379 em 31.12.2010); CSLL R$ 577.411 (R$ 566.420 em
31.12.2010); e

b) COFINS R$ 1.421.433 (COFINS R$ 1.362.136 em 31.12.2010).

11 - Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social correntes foram calculados mensalmente com base no
lucro tributável. O Imposto de Renda foi calculado a alíquota de 15% acrescida do adicional de 10%.
A Contribuição Social foi calculada a alíquota de 15%. O montante dos impostos correntes
registrados no resultado da Companhia é de R$ 471.054. Em 2010, devido a sociedade ter
apresentado prejuízo fiscal não houve apuração dos tributos, Imposto de Renda e
a Contribuição Social, diante deste fato não houveram valores registrados como despesas de Imposto
de Renda e Contribuição Social , como segue:

Conciliações

30.06.2011 31.12.2010

IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro/Prejuízo contábil 674.471 674.471 (716.293) (716.293)

Lucro contábil após o JCP 674.471 674.471 (716.293) (716.293)
Ajustes ao lucro contábil (183.929) (135.929) - -
Lucro Real/ Prejuízo 490.543 538.543 (716.293) (716.293)

Alíquota nominal 25% 15% 25% 15%
Tributos em resultado 122.636 80.781 - -
Despesa Contabilizada 122.636 80.781 - -
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12 - Patrimônio Líquido

12.1- Capital social

Capital Social subscrito e integralizado R$ 18.000.000 (R$ 18.000.000 em 31.12.2010),
correspondente a 18.000.000 (18.000.000 em 2010) ações ordinárias e nominativas.

A composição acionária em 2011 é a seguinte:

Comprador

Número de Ações
Adquiridas

% do Capital
Social

Flávio Pentagna Guimarães 10.735.084 59,64%
Regina Annes Guimarães 1.815.796 10,09%
Ricardo Annes Guimarães 1.816.033 10,09%
João Annes Guimarães 1.815.796 10,09%
Ângela Annes Guimarães 995.534 5,53%
Flávia Guimarães Campos 273.422 1,52%
Marina Guimarães Campos 273.422 1,52%
Régis Guimarães Campos 273.422 1,52%
Antônio Mourão Guimarães Neto 1.491 Menor que 0,01%
Total 18.000.000 100%

A composição acionária em 2010 era a seguinte: Capemisa – Instituto de Ação Social capital
subscrito e integralizado no valor de R$ 17.999.532 e Associação Clube Salutar R$ 468.

12.2 - Patrimônio líquido ajustado – PLA e exigência de capital

Patrimônio Líquido Ajustado – PLA 30.06.2011 31.12.2010

Patrimônio Líquido 22.140.955 21.669.900
Participação empresas financeiras 100% 163.515 677.858
Intangivel 18.923 -

Patrimônio Líquido Ajustado 21.958.517 20.992.042

Capital mínimo requerido
Exigência de capital R$ 16.791.782 ( R$ 20.992.042 em 2010 )
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13 - Partes Relacionadas

A Sociedade não possui direitos e obrigações valores com sua Controladora Capemisa – Instituto de
Ação Social A remuneração global dos administradores aprovada em AGO de 30/03/2011 foi de
R$ 155.000

14 - Principais Ramos de Seguros em Operação

A Sociedade transferiu sua carteira em dezembro de 2009 para a Capemisa Seguradora de Vida e
Previdência S/A , não tendo índices a informar nos 1º semestres de 2011 e 2010.
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15 - Detalhamento de Contas da Demonstração de Resultado

30.06.2011 30.06.2010

Sinistros Retidos (14.549.321) 41.638

Indenizações avisadas (10.907.836) 40.908

Variação do IBNR (3.641.485) 730

Outras receitas operacionais 1.076.941 169.357
Consorcio DPVAT
Outras Receitas com operação de Seguro

1.074.190
2751

-
169.357

Outras despesas operacionais (1.014.172) (236.221)
Despesas com cobrança (871.802) -

Outras/Despesas com operações de seguros (142.370) (236.221)

Despesas administrativas (1.281.502) (1.993.691)
Despesas com pessoal próprio (64.583) (1.380.890)

Despesas com serviços de terceiros (189.647) (300.048)

Despesas com localização e funcionamento (12.006) (40.220)

Despesas com publicidade e propaganda - (150.000)

Despesas com publicações (57.553) (60.645)

Despesas com donativos e contribuições (17.630) (35.211)

Despesas administrativas diversas (14.883) (26.677)

Despesas administrativas DPVAT (925.200) -

Receitas financeiras 2.536.908 2.739.290

Com Fundos de Investimentos 1.867.475 1.989.026

Com títulos de renda fixa publico 547.753 424.392

Com títulos de renda variável - 301.117

Com reversão provisão desval. ações - 1.547

Com operações de seguros/outras 121.680 23.208

Despesas Financeiras (1.358.766) (3.484.891)
Juros sem contingências fiscais (101.400) (35.069)

Com títulos de renda fixa e variável - (3.422.243)

Com operações de seguros (1.233.839) (1.078)

Outras despesas financeiras (23.527) (26.501)
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16 - Sinistros Judiciais DPVAT

A composição dos sinistros judiciais relacionados ao convênio DPVAT estão demonstradas a seguir:

Quantidade 387
Valor de abertura 4.083.649
Valor de pagamento 4.130.519

16.1- Prazo Médio Pendente de Pagamento

O prazo médio pendente de pagamento das provisões de sinistros a liquidar judicial
relacionados ao convênio DPVAT está descrito abaixo:

Faixa

(anos)

PSL judicial
Em R$

Quantidade

0-1 6.862.974 1.166
1-2 4.111.055 607
2-3 2.172.433 317
3-4 533.859 85
4-5 67.472 11

Acima de 5 16.162 3

17 - Contingências Cíveis

Segundo os advogados da CONAPP, as contingências passivas existentes estão compostas da
seguinte forma:

Em 30.06.2011:

Expectativas de Perdas

Processos

Prováveis Possíveis Remotas

Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado

Contingências 236.029 183.846 296.769 - - -

Total 236.029 183.846 296.769 - - -
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Em 31.12.2010:

Expectativas de Perdas

Processos

Prováveis Possíveis Remotas

Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado

Contingências 236.029 183.846 296.769 - - -

Total 236.029 183.846 296.769 - - -

As naturezas dos processos cíveis estão resumidos:

Provável

O montante de R$ 183.846 classificado como perda provável refere-se às ações onde os autores
cobram o pagamento de benefícios (morte acidental ou invalidez), nestes casos fomos derrotados em
1ª e 2ª instâncias e havendo pouquíssimas chances de êxito com a elaboração de recursos para as
instâncias superiores.

Possível

O montante de R$ 296.769 classificado como perda possível refere-se às ações onde os autores
cobram o pagamento de benefícios (morte acidental ou invalidez), no entanto somente fomos
derrotados em 1ª instância e havendo chances de êxito com a elaboração de recursos para as
instâncias superiores.

18 - Aposentadorias e Pensões

A CONAPP foi co-patrocinadora até 2010 do plano de complementação de aposentadoria e pensões
para seus funcionários na modalidade de Benefícios Definidos. Atualmente a companhia não possui
participantes integrando o plano de Benefícios dessa Fundação, bem como não apresenta saldos
devedores a qualquer título. A saída da CONAPP como co-patrocinadora do Fundo de Pensão
Capemi - FUCAP, conforme contido no Convênio de Adesão(claúsula 2.2) se fará em termos
definitivos após homologação do pedido feito à PREVIC em observação à legislação específica.
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19 - Instrumentos Financeiros

a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Sociedade opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para o disponível,
incluindo aplicações financeiras e contas a pagar.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento,
em sua maioria, em prazos inferiores a seis meses. Considerando o prazo e as características
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se
dos valores justos.

b) Disponível, aplicações financeiras, outros ativos circulantes e contas a pagar

Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.

c) Política de gestão de riscos financeiros

A Sociedade possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a
transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa Política, a
natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de
avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. A política de gerenciamento de
risco da Sociedade foi estabelecida pela administração. Nos termos dessa política, os riscos de
mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou
quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.

A administração examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento de risco,
incluindo políticas significativas, procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco.

d) Risco de liquidez

É o risco de a Sociedade não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os
recebimentos e pagamentos previstos.

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas de
desembolso e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela administração.
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e) Risco de mercado

Risco com taxa de juros

O risco associado é oriundo da possibilidade da Sociedade incorrer em perdas por causa de
flutuações nas taxas de juros que diminuam as receitas financeiras relativas a aplicações
financeiras. A administração monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o
objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações para proteger-se
contra o risco de volatilidade dessas taxas.

f) Derivativos

Em 2011 e 2010, a Sociedade não operou com instrumentos financeiros derivativos.

20 - Outras Informações

A Sociedade contrata seguros em modalidades e montantes julgados suficientes para cobrir
eventuais perdas em seus ativos e garantir suas obrigações e de seus administradores.

21 - Eventos Subsequentes

a- Em 07 de Julho de 2011 a SUSEP homologou a transferência de controle acionário da
CONAPP com sede social na cidade do Rio de Janeiro, passando de Capemisa Instituto de
Ação Social, com sede social na cidade de Rio de Janeiro, para Dr. Flávio Pentagna
Guimarães, residente em Belo Horizonte – Minas Gerais, e demais acionistas, em razão do
Contrato de Compra e Venda de Ações firmado em 19 de janeiro de 2011.

b- Em Assembléia realizada em 02 de agosto de 2011, os acionistas deliberaram as seguintes
alterações: nome da Sociedade para “BMG Seguradora S.A.”; nomeação de nova diretoria; e,
transferência da sede do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Essas alterações estão em fase
de homologação na Susep.
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22 - Outros Assuntos

22.1 Conciliação entre o Lucro Líquido e Caixa Líquido(consumido) nas Atividades
Operacionais

30.06.2011 30.06.2010

Lucro Líquido do período 471.054 (2.852.503)
Mais:
Depreciações e Amortizações 7.583 30.573

Atividades Operacionais
Variação das Aplicações (13.456.058) (8.375.493)
Variação das Operaçoes de Seguros 22.194.200 (502.772)
Variações de Títulos e Créditos a Receber 472.549 (224.578)
Variação de Contas a Pagar e Outros Débitos 221.714 (2.135.656)
Variação de Depósitos de Terceiros (35.726) (3.640)

Variação de Outros Débitos 101.400 (118.657)

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 9.498.079 (11.360.796)

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2011.
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