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POSIÇÃO FINAL

Custo Mercado/ %

Total Realização sobre

APLICAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES Administrador Quantidade R$ mil R$ mil PL

Disponibilidades 10 -

Cotas de fundo(s) de investimento renda fixa 15.875.902 1.824.394 1.824.394 100,03

Safra Executive Premium FIC Renda Fixa JS.Adm. 15.875.902 1.824.394 1.824.394 100,03

Total do ativo 1.824.404

Valores a pagar 482 0,02

Remuneração da administração 402 0,02

Impostos 70 -

Taxa de custódia 10 -

Patrimônio líquido

Representado por 398.104 cotas de R$ 4.581,5235 1.823.922

Total do passivo e do patrimônio líquido 1.824.404
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2014 2013

Patrimônio líquido no início do exercício
Representado por 497.838 cotas de R$ 4.151,7240 2.066.884
(2013 - 439.068 cotas de R$ 3.866,5537) 1.697.678
Cotas emitidas no exercício - 457.150 (2013 - 757.070) 1.988.625 3.020.246
Cotas resgatadas no exercício - 556.884 (2013 - 698.300) (2.258.269) (2.655.782)
Variação no resgate de cotas (161.598) (141.093)

Patrimônio líquido antes do resultado 1.635.642 1.921.049

Composição do resultado do exercício

A. Cotas de Fundos 193.237 129.049
Valorização a preço de mercado 193.237 129.049

B. Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários - 24.098
Apropriação de rendimentos - 25.700
Resultado nas negociações - (1.602)

C. Demais Receitas - 1.563
Ganhos com derivativos - 1.563

D. Demais Despesas (4.957) (8.875)
Remuneração da administração (4.787) (7.715)
Auditoria e custódia (119) (130)
Serviços do sistema financeiro (13) (44)
Publicações e correspondências (6) (6)
Taxa de fiscalização (22) (27)
Perdas com derivativos - (939)
Outras (10) (14)

Total do resultado do exercício 188.280 145.835

Patrimônio líquido no final do exercício
Representado por 398.104 cotas de R$ 4.581,5235 1.823.922

(2013 - 497.838 cotas de R$ 4.151,7240) 2.066.884
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1. Contexto operacional

O Safra Executive Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa foi constituído em
30 de setembro de 1994 e iniciou suas atividades na mesma data, sob a forma de condomínio aberto, com prazo
indeterminado de duração, destinado a investidores em geral, para aplicação de recursos, preponderamente, em
ativos de renda fixa.

Os investimentos no Fundo não são garantidos pela Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Não obstante a diligência da Administradora em manter um sistema de controle de riscos, e ainda sua diligência
em colocar em prática a política de investimento delineada no regulamento do Fundo, os investimentos, por sua
própria natureza, sujeitam o Fundo às oscilações do mercado e aos riscos inerentes a tais investimentos, podendo
resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital
aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais.

2. Elaboração das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administradora do Fundo e foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento complementadas pelas normas previstas
no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.

As demonstrações financeiras incluem, quando aplicável, estimativas e premissas na mensuração e avaliação dos
ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação
financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados efetivos podem ser diferentes daquelas
estimativas e premissas.

Entre as principais práticas contábeis adotadas, destacam-se:

(a) Apuração do resultado

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

(b) Cotas de fundos de investimento

As cotas de fundo(s) de investimento, que compõem a carteira deste Fundo, são atualizadas diariamente com
base nos seus respectivos valores divulgados, reconhecendo-se no resultado a variação verificada.
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(c) Instrumentos financeiro derivativos

As operações com instrumentos derivativos são registradas diariamente, ajustadas pelo valor de mercado dessas
operações, sendo seus ganhos e perdas ajustados diariamente ao resultado.

(i) Os valores dos contratos de operações de futuros são registrados em contas específicas de compensação.

(ii) As receitas e despesas provenientes dessas operações, ajustadas a mercado, são registradas diariamente nas
contas de resultado, em contrapartida às respectivas contas patrimoniais nos grupos de valores a receber ou
valores a pagar.

Contratos futuros de taxas de juros e de moedas estrangeiras são compromissos para comprar ou vender um
instrumento financeiro em data futura, a um preço ou rendimento contratado, e podem ser liquidados
financeiramente. O valor nominal representa o valor de face do instrumento relacionado.

Nas operações a termo de títulos públicos, os ativos adquiridos ou alienados tem seus valores a mercado
calculados para o dia da liquidação e trazidos ao valor presente pela taxa de juros pré-fixada referente ao
vencimento do termo para contabilização no ativo do fundo. Os valores pactuados para liquidação das operações
são trazidos ao valor presente pela taxa pré-fixada citada no parágrafo anterior para contabilização no passivo do
fundo.

3. Instrumentos financeiros derivativos

(a) Política de utilização

O Fundo participa de operações envolvendo instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais ou de
compensação, que se destinam a maximizar os resultados, bem como administrar a exposição a riscos de
mercado e de taxa de juros.

(b) Critérios de avaliação e mensuração do valor de mercado

A metodologia aplicada para a mensuração do valor de mercado (valor provável de realização) dos instrumentos
financeiros derivativos é baseada nos modelos de precificação desenvolvidos pela administração, que inclui a
captura de preços médios praticados no mercado, dados divulgados pelas diversas associações de classe, bolsas
de valores e bolsas de mercadorias e de futuros, conhecidos diariamente na abertura do mercado financeiro.

(c) Resultado no exercício

Os ajustes diários de ganhos ou perdas nas operações de "futuros" e "termo" foram contabilizados nas contas de
ganhos com derivativos e de perdas com derivativos.
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No exercício, esses instrumentos financeiros apresentaram os seguintes resultados:

2013

Ganho Perda Líquido

Futuro 1.507 (883) 624

Termo 56 (56) -

1.563 (939) 624

Em 30 de setembro de 2014 o Fundo não possuía operações com instrumentos financeiros derivativos.

4. Gerenciamento de riscos

A Administradora e/ou a Gestora monitora a qualidade e conformidade dos investimentos da carteira com os
padrões de riscos correspondentes, de acordo com os seguintes critérios:

Riscos de mercado: A Administradora e/ou a Gestora utilizam um modelo de avaliação de risco financeiro de
mercado (Value At Risk), através do qual se monitora diariamente o nível de exposição da carteira, a qual é
submetida à cenários de crise ("stress testing") para a mensuração das perdas a que o Fundo está sujeito em tais
situações.

Riscos de crédito: As operações do Fundo com títulos de emissores privados são efetuadas após avaliação
quanto à sua classificação de risco de crédito. Além disso, todo e qualquer ativo que venha a integrar a carteira
está sujeito à análise de liquidez e solidez.

Riscos pela utilização de derivativos: Caso o Fundo invista em instrumentos derivativos, a Administradora
e/ou a Gestora monitoram o comportamento de suas posições através de modelos estatísticos e matemáticos,
visando a minimizar os impactos de possíveis cenários adversos.

Riscos de liquidez: O monitoramento dessa classe de risco se dá através do cálculo diário da média ponderada
do prazo necessário para alienar completamente os ativos da carteira pelos respectivos volumes investidos. Tais
prazos são obtidos com base na negociabilidade de cada ativo, que é obtida pela média diária do volume de
negociações dentro de um intervalo de tempo, dado um parâmetro de participação da Gestora nos respectivos
mercados.

Em 30 de setembro de 2014, o Fundo possuía 100,03% do seu patrimônio líquido representado por aplicações
em cotas de fundos de investimento cujos prazos de pagamento de resgate são superiores ao prazo de pagamento
de resgate do Fundo. Consequentemente, caso o Fundo venha, eventualmente, alienar parcela significativa ou a
totalidade dessas aplicações para pagamento de resgate de cotas nos prazos descritos na Nota Explicativa nº 5,
poderá não possuir capacidade financeira para honrar com o prazo estabelecido no Regulamento.
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A administradora e/ou a Gestora diariamente avaliam o grau de diversificação ao qual a carteira está submetida
e, se necessário, procedem à respectiva adequação.

Caso a política de investimento do Fundo permita a aplicação em cotas de outros fundos, os riscos e seus
respectivos gerenciamentos, acima destacados, referem-se também aos ativos que compõem a carteira dos
fundos investidos.

Os métodos utilizados pela Administradora e/ou pela Gestora para gerenciar os riscos a que o Fundo está sujeito
não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo.

5. Distribuição de resultados

Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de
maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas.

6. Emissão e resgate de cotas

Na emissão de cotas do Fundo é utilizado o valor da cota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos
confiados pelo investidor à Administradora.

O resgate de cotas do Fundo é efetuado pelo valor da cota em vigor no dia da sua solicitação. O pagamento é
feito no dia da solicitação do resgate. Não há carência no resgate de cotas.

7. Remuneração da administração

A administração do Fundo compreende o conjunto de serviços relacionados direta e indiretamente ao
funcionamento e manutenção do Fundo, prestados pela Administradora ou por terceiros contratados em nome do
Fundo, tais como administração, gestão e distribuição/escrituração (nota 9).

A remuneração da administração mínima, prevista no regulamento do Fundo, é de 0,25 % ao ano, e a
remuneração da administração máxima é de 0,50 % ambas aplicada sobre o patrimônio líquido, calculada e
provisionada diariamente, por dia útil, à razão de 252 dias úteis, e paga entre o último dia útil de cada mês e o
quinto dia útil do mês subsequente a que se referir.

No exercício findo em 30 de setembro de 2014 a remuneração cobrada foi de R$ 4.787 (2013 - R$ 7.715).

O Regulamento não prevê a cobrança de taxa de performance.

8. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria serviços terceirizados

(i) Administradora e Prestadora de Serviços de Registro Escritural de Cotas - JS Administração de Recursos
S.A. - C.N.P.J. nº 43.826.833/0001-19;
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(ii) Gestora - J. Safra Asset Management Ltda - C.N.P.J. nº 62.180.047/0001-31;

(iii) Custodiante e Distribuidor de Cotas - Banco Safra S.A. - C.N.P.J. nº 58.160.789/0001-28.

9. Operações com partes relacionadas

Em atendimento a Instrução CVM 514 de 27 de dezembro de 2011, os quadros abaixo demonstram as operações
realizadas com partes relacionadas à administradora/gestor no período:

(a) Operações compromissadas

Mês/Ano Contra Parte Natureza Montante Operações
compromissadas
realizadas com
partes
relacionadas/
total de
operações
compromissadas

Volume
médio diário/
Patrimônio
médio diário
do fundo

Taxa Média
contratada/
Taxa SELIC

jun/14 Banco Safra S/A. Custodiante 5 100% 0,0003% 99,91%
ago/14 Banco Safra S/A. Custodiante 25 100% 0,0003% 99,91%

(b) Despesas administrativas

SERVIÇOS
CONTRA PARTE NATUREZA VALOR

Taxa de administração JS. Adm. S/A Administrador 718
Taxa de distribuição/ escrituração Banco Safra S/A Distribuidor 1.197
Taxa de gestão J. Safra Asset Management Ltda Gestora 2.872
Taxa de custódia Banco Safra S/A Custodiante 115

10. Custódia dos ativos integrantes da carteira

As cotas de fundo(s) de investimento estão custodiadas na Administradora do(s) fundo(s) integrante(s) da
carteira do Fundo.

11. Rentabilidade

A rentabilidade do Fundo, nos exercícios, foi a seguinte:
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Patrimônio Líquido Valor da
Médio Cota Rentabilidade

Exercícios findos em: R$ mil R$ %
30 de setembro de 2014 1.913.869 4.581,5235 10,35
30 de setembro de 2013 2.057.006 4.151,7240 7,38

12. Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade

(Não Auditado)

Rentabilidade em %

Data Patrimônio Líquido Valor da Fundo

Médio Cota Mensal Acumulada

30/09/2013 2.083.294 4151,7240 - -

31/10/2013 2.026.150 4184,6083 0,79 0,79

29/11/2013 1.997.805 4214,0144 0,70 1,50

31/12/2013 1.984.931 4246,7064 0,78 2,29

31/01/2014 1.961.639 4281,7221 0,82 3,13

28/02/2014 1.924.456 4316,2843 0,81 3,96

31/03/2014 1.939.542 4349,7595 0,78 4,77

30/04/2014 1.940.283 4384,9468 0,81 5,62

30/05/2014 1.912.604 4423,1750 0,87 6,54

30/06/2014 1.806.067 4459,0027 0,81 7,40

31/07/2014 1.805.604 4499,8772 0,92 8,39

29/08/2014 1.829.098 4540,0638 0,89 9,35

30/09/2014 1.842.079 4581,5235 0,91 10,35

(*) Percentual acumulado até 30/09/2014.

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- Os investimentos em fundos não são garantidos pela Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

13. Tributação

Conforme estabelecido pelo artigo 3º da Lei nº 10.892/04, a retenção do imposto de renda ocorre no último dia
útil dos meses de maio e novembro de cada ano ou no resgate de cotas, se ocorrido em data anterior.

De acordo com as Leis nº 11.033/04 e nº 11.053/04, os rendimentos auferidos pelos fundos de investimento estão
sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF às alíquotas decrescentes demonstradas a seguir:

Prazo de aplicação Alíquota - %
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Até 180 dias 22,50
De 181 a 360 dias 20,00
De 361 a 720 dias 17,50
Acima de 720 dias 15,00

O Imposto sobre Operações Financeiras - IOF é calculado à alíquota de 1% ao dia sobre o valor resgatado,
limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto nº
6.306/07 (e alterações posteriores). O valor do IOF está limitado a um percentual do rendimento auferido,
percentual este decrescente em virtude do período de aplicação, deixando de incidir após 30 dias da data da
aplicação.

Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específica não sofrem retenção
do imposto de renda na fonte e do imposto sobre operações financeiras.

14. Política de divulgação das informações

As informações referentes ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora, nas agências do Banco Safra,
ou através do endereço eletrônico: http://www.safraasset.com.br/fundos/home.asp, e podem ser solicitadas
através do Serviço de Atendimento ao Cotista pela Central de Atendimento Safra: (11) 3253-4455 (SP e Grande
SP) e (0800) 15-1234 (demais regiões do país).

15. Demandas judiciais

Não havia registro de demandas judiciais ou extras judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses
contra a administração do Fundo.

16. Outros serviços prestados pelos auditores independentes

Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos que a Administradora não
contratou para o Fundo outros serviços com o auditor independente, responsável pelo exame das demonstrações
financeiras do Fundo, conflitante com o de auditoria independente.

17. Eventos Subsequente

Conforme Assembleia Geral de Cotistas realizada em 4 de setembro de 2014 foi aprovada a incorporação do
Fundo Safra Carteira Institucional Renda Fixa Max Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento por este. O fundo incorporado será considerado extinto de pleno direito a partir da efetivação da
incorporação, assumindo o Fundo incorporador todo o ativo, passivo, direitos, obrigações e responsabilidades
deste. A alteração passou a vigorar a partir de 24 de outubro de 2014.
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18. Informações adicionais

Contador: Luciana White Santos
CRC nº 1 SP 288461/O-2

Diretor Responsável: Luiz Antonio Bull

* * *


