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RELATORIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cumprindo as disposições legais, estamos apresentando as demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 30 de junho de 2013 e o respectivo relatório dos auditores independentes sobre
as demonstrações financeiras para conhecimento das autoridades competentes e do público em geral.

A BMG Seguradora gerou R$49,4 milhões em Prêmios Emitidos Líquidos no 1º Semestre de 2013,
que corresponde um crescimento de 68% comparado ao mesmo período do ano anterior. O volume
de Premio Emitido Liquido da carteira do grupo Pessoas (vida, acidentes pessoais e prestamista)
cresceu 130% se comparado ao mesmo período de 2012. Esse resultado é consequência de um
crescimento constante no nível de produção.

O volume de Prêmios Ganhos apresentou crescimento de 45% comparado ao ano anterior. Se
excluirmos a carteira de DPVAT, o crescimento foi de 158%, consequência do resultado da carteira
formada em 2012 e no 1º semestre de 2013. A sinistralidade da BMG Seguradora também
melhorou, com índice de 43% no 1º Semestre de 2013 contra 55% do mesmo período do ano
anterior (excluindo o DPVAT).

As despesas administrativas recorrentes da BMG Seguradora permaneceram no mesmo patamar do
período anterior, quando desconsiderado o efeito da desativação de uma linha de negócios, que
gerou a apropriação dos seus custos dos investimentos diferidos. Considerando que tais custos não
serão recorrentes, podemos verificar que a BMG Seguradora cresceu 68% em faturamento sem
acréscimo das despesas administrativas. As despesas com pessoal representam 3% dos prêmios
emitidos líquidos ou 5% do premio ganho, mantendo o compromisso com eficiência operacional.

O Lucro Líquido apurado no 1º Semestre de 2012 foi de R$530 mil, o que representa um
crescimento de 108 % em relação ao mesmo período de 2012.

Em junho de 2013 foram assinados Contratos de Compra e Venda de Ações, onde o Banco Itaú
BMG Consignado S.A. se compromete a adquirir, por meio de uma das controladas, 99,996% das
ações de emissão da BMG Seguradora S.A. O fechamento do negócio será efetivado após satisfeitas
determinadas condições suspensivas, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias
competentes. A BMG Seguradora celebrará acordos de exclusividade com o Banco BMG S.A. e
com o Banco Itaú BMG Consignado S/A para a distribuição de seus produtos nestes canais de
distribuição.

Em julho de 2013 foi aprovado pela SUSEP os membros do Conselho de Administração e o novo
Diretor estatutário como previsto nas AGE DE 11/05/2013 e AGO/E de 28/03/2013.



Em abril de 2013 foi constituída a Ouvidoria da BMG Seguradora, garantindo um canal exclusivo
para defender os interesses dos clientes e segurados.

A BMG Seguradora S/A está provisionando os dividendos sobre o resultado intermediário, para
pagamento na proporção devida, considerando a transação de transferência de controle acionário,
que está em processo de aprovação pelos órgãos reguladores. O restante do resultado será
reinvestido no negócio, reforçando a posição da BMG Seguradora no ramo de seguros de Pessoas
(vida, acidentes pessoais e prestamista).

Belo Horizonte, 21 de Agosto de 2013.

A Administração



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Administradores e Acionistas
BMG Seguradora S/A
Belo Horizonte - MG

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da BMG Seguradora S/A que compreendem
o balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelos controles
internos que ela determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.



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

Opinião

Em nossa opinião as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BMG Seguradora S/A em 30
de junho de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2013

Mario Vieira Lopes Paulo Buzzi Filho
Contador - CRC-RJ-60.611/O “S” MG Contador - CRC-RJ-071138/O-5 “S” MG

CRC-RJ-2026-O



ATIVO Notas 2013 2012

Circulante 143.710.362 124.339.889

Disponível 4 1.445.036 714.030

Caixa e bancos 1.445.036 714.030

Aplicações 5 103.453.954 97.871.772

Aplicações 103.453.954 97.871.772

Créditos das operações com seguros e resseguros 11.671.538 9.569.232

Prêmios a receber 6 11.263.225 9.031.201

Operações com resseguradoras 15.800

Outros créditos operacionais 7 408.313 522.231

Títulos e créditos a receber 2.373.997 2.279.332

Títulos e créditos a receber 8.1 722.185 92

Créditos tributários e previdenciários 8.2 1.064.521 1.555.610

Outros créditos 8.3 587.291 723.630

Empréstimos e depositos compulsórios 600

Despesas Antecipadas 1.754 1.958

Custo de aquisição diferidos 9 24.764.083 13.902.965

Seguros 24.764.083 13.902.965

Ativo não circulante 15.286.240 4.116.760

Realizável a longo prazo 13.902.261 1.141.517

Aplicações 5 12.833.049 108.968

Aplicações 12.833.049 108.968

Títulos e créditos a receber 1.069.212 1.032.549

Créditos tributários e previdenciários 8.2 783.664 694.946

Depósitos judiciais e fiscais 185.291 185.291

Outros Creditos Operacionais 100.257 152.312

Investimentos 3.7 199.820 163.515

Participações societárias 199.820 163.515

Imobilizado 3.6 1.011.581 750.835

Bens móveis 975.975 712.226

Outras imobilizações 35.606 38.609

Intangível 3.8 172.578 2.060.893

Outros intangíveis 172.578 2.060.893

Total do Ativo 158.996.602 128.456.649

BMG SEGURADORA S.A.

Balanços Patrimoniais

Em 30 Junho de 2013 e 31 de Dezembro de 2012

( Em Reais )

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



PASSIVO Notas 2013 2012

Circulante 93.800.669 63.641.593

Contas a pagar 1.433.493 3.995.902

Obrigações a pagar 674.279 2.684.829

Impostos e encargos sociais a recolher 101.238 153.999

Encargos trabalhistas 166.699 90.834

Impostos e contribuições 491.277 1.066.240

Débitos de operações com seguros e resseguros 5.317.376 3.558.910

Premios a Restituir 33.141 -

Corretores de seguros e resseguros 5.191.477 3.472.548
Outros débitos operacionais 10 92.758 86.362

Depósitos de terceiros 11 994.366 206.003

Provisões técnicas – seguros 12 86.055.434 55.880.778

Danos 12.1 32.895.071 26.108.892

Provisão de sinistros a liquidar 13.636.376 13.688.730
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 18.969.471 12.072.667

Outras provisões 289.224 347.495

Pessoas 12.2 53.160.363 29.771.886

Provisão de prêmios não ganhos 49.836.677 28.807.772

Provisão de sinistros a liquidar 523.484 210.750
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 2.800.202 753.364

Passivo não circulante 2.488.116 2.511.773

Outros débitos 2.488.116 2.511.773

Provisões judiciais 15 e 23 2.488.116 2.511.773

Patrimônio líquido 62.707.817 62.303.283

Capital social 17.1 35.294.118 35.294.118

Reservas de capital 21.283.612 21.283.612

Reservas de lucros 17.2 6.130.087 5.725.553

Total do Passivo 158.996.602 128.456.649

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BMG SEGURADORA S.A.

Balanços Patrimoniais

Em 30 Junho de 2013 e 31 de Dezembro de 2012

( Em Reais )



Notas 2013 2012

Prêmio emitido líquido 49.395.681 29.353.070

Variações das provisões técnicas de prêmios (21.131.319) (9.892.987)

Prêmios ganhos 28.264.362 19.460.083

Receita com emissão de apolices 1.072.356 549.078

Sinistros ocorridos 22 (20.199.187) (15.846.237)

Custos de aquisição (4.987.108) (1.347.548)

Outras receitas e despesas operacionais 22 (1.314.579) (406.484)

Resultado com Resseguro (98.815) -

Despesas administrativas 22 (3.958.340) (2.954.255)

Despesas com tributos (1.014.093) (744.891)

Resultado financeiro 22 3.125.296 2.007.957

Resultado patrimonial 27.390 3.839

Resultado operacional 917.282 721.542

Ganhos ou perdas com ativos não correntes - 122

Resultado antes dos impostos e participações 917.282 721.664

Imposto de renda 16 (204.057) (296.594)

Contribuição social 16 (129.634) (170.756)

Participações sobre o resultado (53.054) -

Lucro líquido 530.537 254.314

Quantidade de ações 35.294.118 35.294.118

Lucro líquido por ação 0,0150 0,0072

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BMG SEGURADORA S.A.

Demonstrações do Resultado

( Em Reais )

Semestre Findos em 30 de Junho de 2013 e 2012



Lucros/

Capital Aumento Capital Reserva Reserva Reserva prejuízos

Social Em aprovação Capital legal estatutária acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2011 18.000.000 - - 1.585.233 2.870.722 - 22.455.955

Aumento de Capital em aprovação -

AGE de 23/02/2012 e 21/06/2012 38.577.730 38.577.730

Lucro Líquido do semestre 254.314 254.314

Saldos em 30 de junho de 2012 18.000.000 38.577.730 - 1.585.233 2.870.722 254.314 61.287.999

Saldos em 31 de dezembro de 2012 35.294.118 - 21.283.612 1.668.486 4.057.067 - 62.303.283

Lucro Líquido do Semestre 530.537 530.537

Proposta para distribuição do resultado

Reserva legal 26.526 (26.526) -

Reserva Estatutária 378.008 (378.008) -

Dividendos a Distribuir (126.003) (126.003)

Saldos em 30 de junho de 2013 35.294.118 - 21.283.612 1.695.012 4.435.075 - 62.707.817

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Discriminação

BMG SEGURADORA S.A.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 30 de Junho de 2013 e 2012

(Em Reais)

Reservas de lucros



2013 2012

Atividades Operacionais
Lucro liquido do periodo 530.537 254.314

Ajustes para:

Depreciações e Amortizações 941.064 85.186
Perda por redução ao valor recuperável dos ativos 14.399

Perda na alienação de Ativos intangiveis 1.042.670
Resultado de Equivalencia Patrimonial (27.560)
Despesas com Juros 28.584 39.765

Despesas apropriadas pagas antecipadamente 1.913 2.437
Variação das Contas Patrimoniais:

Aplicações Financeiras (18.306.263) (49.054.516)

Creditos das operações de Seguro e Resseguro (2.116.705) (5.257.754)
Despesas antecipadas (1.708) (3.037)
Custos de aquisição diferidos (10.861.117) (5.402.661)

Creditos a Receber (722.093) -
Creditos Fiscais e previdenciarios 402.372 (366.912)
Outros ativos 188.992 38.496

Obrigações a pagar (2.010.551) 654.417
Impostos e Encargos Sociais a Recolher (52.760)

Encargos Trabalhistas 75.865 117.861
Impostos e Contribuições (574.963) 9.086
Debitos com Operações de Seguro e Resseguros 1.758.465 2.493.838

Depositos de Terceiros 788.363 2.240.318
Provisoes tecnicas de Seguros e resseguros 30.174.655 15.600.015
Outros Debitos Operacionais (52.241) 128.899

Caixa consumido/gerado nas atividades operacionais 1.221.918 (38.420.248)

Atividades de Investimentos
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:

Investimento (8.744)
Imobilizado (356.165) (23.234)

Intangivel - (630.067)

Caixa líquido consumido/gerado nas atividades de investimentos (364.909) (653.301)

Atividades de Financiamento
Aporte de Capital Social/Reserva de Capital 38.577.730

Distribuição de Dividendos (126.003) (244.836)

Caixa Líquido (consumido)/gerado nas atividades de financiamento (126.003) 38.332.894
Caixa consumido/gerado 731.006 (740.655)

Aumento/Redução liquida de caixa e equivalente de caixa 731.006 (740.655)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 714.030 2.493.500

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.445.036 1.752.845

BMG SEGURADORA S.A.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Em 30 de Junho de 2013 e 2012

( Em Reais )



BMG SEGURADORA S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Em 30 de Junho de 2013 e 31 de Dezembro de 2012

(Em Reais)

1 - Contexto Operacional

A BMG SEGURADORA S.A. é uma sociedade anônima, de capital fechado, com sede em Belo
Horizonte, autorizada a operar nos ramos de seguros de pessoas e danos em todo o território
nacional, podendo, respeitadas as limitações legais, participar de sociedades.

Atualmente, a Companhia participa na Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT e em operações
de emissão própria e de cosseguro aceito do grupo de ramo de Pessoas.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração da Companhia e estão
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
Sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, conjugadas com
as normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, vigentes
em 2013, conforme previsto na Circular SUSEP nº 464, de 01 de março de 2013.

No que não contrariem a referida circular, aplicam-se integralmente as disposições e os critérios
estabelecidos nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com o IAS 1 – Presentation of
Financial Statements, emitido pelo International Accounting Standards Board – IASB, e com o
pronunciamento CPC 26, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Essas demonstrações financeiras incorporam as alterações introduzidas pela Circular SUSEP nº 464,
de 01 de março de 2013, que instituiu o novo plano de contas e modelo de publicação das
demonstrações financeiras das Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, de Capitalização e
Entidades Abertas de Previdência Complementar. As Demonstrações Financeiras de 31/12/2012
foram reclassificadas para atender a circular SUSEP nº 464/2013

Estas demonstrações financeiras foram preparadas usando a mesma base de apresentação,
mensuração, moeda funcional, métodos de cálculos e práticas contábeis das demonstrações
financeiras anuais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e portanto devem ser
lidas em conjunto com aquelas demonstrações financeiras.



.2.

BMG SEGURADORA S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

2.1 - Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são mensuradas usando a moeda do ambiente econômico no
qual a sociedade atua. As demonstrações estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da BMG Seguradora S/A.

2.2 - Conclusão das demonstrações financeiras

Estas demonstrações financeiras foram autorizadas pelos Administradores para emissão em 21
de agosto de 2013.

2.3 - Comparabilidade

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações comparativas de
períodos anteriores, conforme disposições do CPC 21 e instruções do Órgão Regulador. Para
o Balanço Patrimonial, utilizou-se as informações constantes no período findo imediatamente
precedente (31 de dezembro de 2012).

2.4 - Continuidade

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

2.5 - Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (11.638/07), em conjunto
com os pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) referendados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e
aplicáveis a entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e
contemplam as alterações introduzidas pela Circular SUSEP nº464/2013. De acordo com as
alterações introduzidas pela circular 462/13, as notas explicativas das provisões técnicas de
2012 foram alteradas para fins de comparabilidade.



.3.

BMG SEGURADORA S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

2.6 - Resultado abrangente

Em suas demonstrações financeiras, a Sociedade não apresentou a Demonstração do Resultado
Abrangente para o semestre findo em 30 de junho de 2013, por motivo de não existir nenhum
resultado que se caracterizasse como abrangente.

3 - Principais Práticas Contábeis

A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o
exercício de alto grau de julgamento da Administração na utilização de determinadas práticas
contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados
que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos
futuros. As demonstrações financeiras da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes à
seleçao das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para os passivos contingentes,
determinações de provisões para imposto de renda ou outras similares.

As principais práticas contábeis são as seguintes:

3.1 - Ativos financeiros

A classificação dos ativos financeiros 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 do balanço. A
Companhia classifica seus ativos financeiros conforme as categorias apresentadas na nota 5.

3.2 - 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.

3.3 - 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.



.4.

BMG SEGURADORA S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3.4 - Crédito das operações com seguros

Os créditos das operações com seguros referem-se as parcelas dos prêmios a receber dos
contratos de seguro e cosseguro aceito em vigor na data de apuração das demonstrações
financeiras.

Nesta rubrica, registramos também a redução ao valor recuperável das parcelas de prêmios
com inadimplência superior a 60 (sessenta) dias da data do vencimento do crédito,
desconsiderando as parcelas de cosseguro e resseguro cedido e somando as comissões
respectivamente, relacionadas às operações nas respectivas apólices em atraso.

3.5 - Custos de aquisição diferidos

Os custos de aquisição diferidos são constituídos pelas parcelas dos custos na obtenção de
contratos de seguros, cujo período do risco ainda não decorreu e são apropriadas ao resultado
proporcionalmente ao prazo decorrido.

3.6 - Imobilizado

O imobilizado está contabilizado ao custo e a depreciação é calculada pelo método linear,
com base na vida útil estimada dos bens, sendo: equipamentos, móveis, máquinas e utensílios
– 10% a.a.; veículos e equipamentos de informática – 20% a.a..

Os ganhos e as perdas nas alienações são determinados pela comparação do valor de vendas
com o valor contábil líquido e são reconhecidos em “Ganhos e Perdas com Ativos não
Correntes”, na demonstração do resultado.

3.7 - Investimentos

A participação da BMG Seguradora S/A nos consórcios de seguro DPVAT foi ampliada para
0,931 %.

3.8 - Intangível

Os custos de amortização dos ativos intangíveis no 1º semestre decorreram sobretudo da
desativação de linha de negocio, cujos investimentos foram baixados de ativos intangiveis. A
apropriação dos ativos intangíveis que restaram se dará linearmente pelo prazo de cinco anos.
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BMG SEGURADORA S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3.9 - 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 reconhecidos publicamente pelo mercado, descontinuidade da
operação da atividade em que a BMG 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.

 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 464/13, e constatou que não há indicadores de desvalorização, bem como que
eles são realizáveis em prazos satisfatórios.

3.10 - Passivos circulantes e não circulantes de operações de seguros

Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos, quando
aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data
base das demonstrações financeiras.
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3.11 - Provisões técnicas

As legislações vigentes que instituem regras e procedimentos para a constituição das
provisões técnicas das sociedades Seguradoras são a Resolução CNSP nº 281/13 e a Circular
SUSEP 462/13, e alterações posteriores.

3.11.1 - DPVAT

As provisões técnicas DPVAT São constituídas com base nos informes financeiros e
contábeis emitidos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. de
acordo com a legislação específica.

3.11.2 - Provisão de prêmios não ganhos (PPNG)

A PPNG é constituída pela parcela de prêmios de seguro correspondente ao período de
risco ainda não decorrido, calculado com base no critério “pro rata die” para todos os
ramos de seguros.

3.11.3 - Provisão de sinistros a liquidar (PSL)

Processos administrativos - é constituída por estimativa com base nas notificações dos
sinistros recebidas pela Seguradora até o encerramento do periodo e contempla, na data de
sua avaliação, a quantia total das indenizações a pagar por sinistros avisados.
Processos judiciais - é calculada verificando-se o risco a partir da análise da demanda
judicial, atendo-se ao risco para cada uma das demandas trazida à apreciação, o valor
pedido e o valor sugerido, levando-se em consideração a probabilidade de desembolso
financeiro, baseado na análise do jurídico da Seguradora, que leva em consideração o
histórico passado e o curso das ações.

3.11.4 - Provisão de premios não ganhos de riscos vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE)

A PPNG-RVNE corresponde a uma parcela estimada da PPNG referente a riscos cuja
vigência já tenha se iniciado, mas que a emissão ainda não se concretizou. O cálculo
consiste na obtenção de percentuais médios históricos através do quociente entre o valor da
PPNG calculada utilizando bases mais atualizadas (ou seja, considerando riscos emitidos
em atraso) e o valor da PPNG contabilizada no mês de competência.
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3.11.5 - Provisão sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR)

A provisão de IBNR é constituído em consonância com as normas em vigor e está sendo
calculado utilizando metodologia própria baseada no histórico da evolução de fatores de
desenvolvimento de sinistros ocorridos mas não avisados.

3.11.6 - Provisão de sinistros ocorridos mas não suficientemente avisados (IBNER)

A PSL é constituída com base nos avisos recebidos pela seguradora, relativos a sinistros
que foram objetos de seguros e de cosseguros aceitos e ainda não indenizados. Se
necessário, será complementada pela Provisão de IBNER – com o objetivo de ajustar os
valores históricos dos avisos aos montantes efetivamente pagos.

3.11.7 - Provisão de insuficiência de prêmios (PIP)

A PIP é calculada por e sob responsabilidade de atuário independente registrado na SUSEP,
e registrada contabilmente quando necessária. A metodologia consiste em um cálculo
atuarial prospectivo, que tem a finalidade de aferir a suficiência ou insuficiência do saldo
da PPNG, para a cobertura de sinistros e das despesas administrativas, a ocorrer, referentes
aos riscos vigentes na data base do cálculo. O valor da PIP será integralmente revertido até
31 de dezembro de 2013.

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

Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP n° 457/2012 a cada data de balanço é
elaborado o teste de adequação de passivos (TAP) para todos os contratos e certificados em
curso na data de execução do teste. Este teste é elaborado considerando-se como valor
contábil todos os passivos de contratos de seguros deduzidos das despesas de
comercialização diferidas e dos ativos intangíveis diretamente relacionados aos contratos de
seguros. O TAP considera as premissas mais atuais e realistas de todos os fluxos de caixa
futuros. Caso seja identificada qualquer deficiência no teste, a Seguradora registrará a perda
mediante constituição da Provisão Complementar de Cobertura.

O teste de adequação dos passivos, realizado em 30 de junho de 2013, não indicou a
necessidade de ajuste nas Provisões Técnicas.
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3.13 - Imposto de renda e contribuição social

Calculados com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição social sobre
o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, para fins de determinação de exigibilidade, onde os créditos gerados
somente são reconhecidos na extensão em que sua realização seja provável, tendo como base
o histórico e a expectativa de rentabilidade. As inclusões ao lucro contábil de despesas
temporariamente não dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não tributáveis
consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários
diferidos.

3.14 - Ativos e passivos contingentes

Ativos contingentes: reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas
divulgados em nota explicativa;

Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis
e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e
os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem
divulgados;

4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa incluem os saldos de caixa e os de bancos.

5 - Títulos de Renda Fixa e Variável

A Companhia classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

(I) Mensurados a valor justo por meio do resultado - Representam títulos e valores mobiliários
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São contabilizados
pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, ajustado
ao seu respectivo valor justo e classificados no ativo circulante. Os rendimentos e os ganhos
ou as perdas para apresentação ao valor justo são contabilizados no resultado;
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(II) Disponíveis para venda – Representam títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas
classificações de “títulos mensurados a valor justo por meio de resultado” e “títulos mantidos
até o vencimento”. São contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
auferidos, os quais são apropriados ao resultado e ajustados aos seus respectivos valores
justos, classificados no ativo circulante e não circulante de acordo com seus vencimentos. Os
ganhos e as perdas decorrentes das variações dos valores justos não realizados são
reconhecidos na rubrica “Ajustes de Avaliação Patrimonial” no patrimônio líquido, líquidos
dos correspondentes efeitos tributários e, quando realizadas, são apropriadas ao resultado, em
contrapartida da referida conta no patrimônio líquido;

(III) Mantidos até o vencimento - Representam títulos e valores mobiliários para os quais a
Companhia tem intenção e capacidade de manter em carteira até o vencimento. Após seu
reconhecimento inicial, esses ativos financeiros são mensurados pelo custo amortizado através
do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável;

(IV) Empréstimos e recebíveis - São ativos financeiros com pagamentos fixos e determináveis, que
não são cotados em mercados ativos e compreendem substancialmente os Créditos das
Operações de Capitalização. Após seu reconhecimento inicial, esses ativos financeiros são
mensurados pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de
qualquer perda por redução ao valor recuperável.

Em 30/06/2013:

Em 31/12/2012:

FAIXAS VENCIMENTO MONTANTE AJUSTE

TIPO DE 01 A 90 91 A 180
181 A
360 + 360 PARÂMETRO

CATEG TÍTULO S/VCTO DIAS DIAS DIAS DIAS CUSTO MERCADO GANHOS PERDAS UTILIZADO

I-NEG FUNDOS DI 70.730.893 - - - 70.730.893 70.730.893 - - CETIP
I-NEG LFT - - - - 12.833.049 12.833.049 12.833.049 - - SELIC

TOTAL 70.730.893 - - - 12.833.049 83.563.942 83.563.942 - -

FAIXAS VENCIMENTO MONTANTE AJUSTE

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

I-NEG FUNDOS DI 71.937.742 - - - - 71.937.742 71.937.742 - - CETIP
I-NEG LFT - - - - 108.968 108.968 108.968 - - SELIC

TOTAL 71.937.742 - - - 108.968 72.046.710 72.046.710 - -
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Os valores referentes as aplicações do convênio DPVAT montam em 30 de junho 2013
R$32.723.061 (R$25.934.030 em 31/12/2012).

5. 1 - Movimentação das aplicações

Aplicações Financeiras 30/06/2013 31/12/2012

Saldo anterior 97.871.772 43.471.710

Aplicação 17.170.103 56.509.590

Resgate (14.776.812) (10.074.292)

Rentabilidade 3.188.891 7.964.764

Saldo 103.453.954 97.871.772

6 - Prêmios a Receber

A abertura dos prêmios a receber, líquidos da redução ao valor recuperável, por ramo no grupo de
Pessoas, compõe-se como se segue:

Prêmios a Receber de Seguro Direto de 30/06/2013

Prêmios a
Receber de Vencidas Vencidas Vincendas Vincendas
Seg. direto Até 30 dias Até 60 dias Até 30 dias Até 60 dias

Ac.Pes.Coletivo 53.108 45.433 7.931 30.126
Desemprego/P.Renda 4.161
Renda Ev. Aleatórios 4.161
Vida Grupo 39.466 33.954 3.520.030 22.754
Total 92.574 79.387 3.536.283 52.880

Prêmios a Receber de Seguro Direto de 31/12/2012
Prêmios a
Receber de Vencidas Vencidas Vincendas Vincendas
Seg. direto Até 30 dias Até 60 dias Até 30 dias Até 60 dias

Ac.Pes.Coletivo

Desemprego/P.Renda
Renda Ev.Aleatórios
Vida Grupo 4.054.198
Total 4.054.198
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Prêmios a Receber de Cosseguro Aceito de 30/06/2013

Prêmios a
Receber de Vencidas Vencidas Vencidas Vincendas Vincendas
Cos. aceito Até 30 dias Até 60 dias Até 120

dias
Até 30 dias Até 60 dias

Prestamista 1.108.989 601.678 2.798.088 297.837
Ac.Pes. Col 103.695 100.845 316.676
Vida Grupo 543.406 528.510 6 1.101.781 588

Total 1.756.091 1.231.033 6 4.216.545 298.425

Prêmios a Receber de Cosseguro Aceito de 31/12/2012
Prêmios a
Receber de Vencidas Vencidas Vencidas Vincendas
Cos. aceito Até 30 dias Até 60 dias Até 120

dias
Até 30 dias

Prestamista 1.938.828 19.548 9.762 1.398.574
Ac.Pes.
Coletivo

58.668 - 44.151 148.997

Vida Grupo 307.506 - 237.067 813.901

Total 2.305.002 19.548 290.981 2.361.472

7 - Outros Créditos Operacionais

Corresponde a operações de contas a receber com a Seguradora Líder do convênio DPVAT.

8 - Títulos e Créditos a Receber

8.1 - Outros Creditos

30/06/2013 31/12/2012
Credito aluguel DMG Engenharia 590.903 -
Credito de resgate de Titulos de capitalização 131.282 -
Outros Creditos - 92

722.185 92
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8.2 - Créditos tributários e previdenciários

30/06/2013 31/12/2012

Ativo Circulante:
Imposto de Renda retido na fonte 3.215 3.215
Antecipação de Imposto de Renda 536.810 839.508
Antecipação de Contribuição Social 327.241 520.860
Créditos tributários a compensar 71.358 71.358
COFINS a compesar 96.810 96.810
PIS a compensar 15.732 15.732
Outros créditos tributários 13.354 8.127

1.064.520 1.555.610

Ativo não circulante:
Imposto de Renda diferido 480.790 425.341
Constribuição Social diferida 302.874 269.605

783.664 694.946

O Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos foram créditos tributário constituídos
pela tributação de provisões temporárias não dedutíveis.

8.3 - Outros créditos

Refere-se basicamente ao saldo das movimentações dos bloqueios judicais referentes ao
Convenio DPVAT.
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9 - Custo de Aquisição Diferidos

A composição dos valores está representada conforme abaixo:

Custos de Aquisição Diferidos seguro direto 30/06/2013 31/12/2012

Acidentes Pessoais Coletivo 16.550 -
Desemprego/Perda de renda 8.305 -
Renda de Eventos Aleatorios 8.305 -
Vida em Grupo 17.982.250 7.901.072

Total 18.015.410 7.901.072

Custos de Aquisição Diferidos cosseguro aceito 30/06/2013 31/12/2012

Prestamista 5.781.049 4.589.351
Vida em Grupo 967.624 1412.542

Total 6.748.673 6.001.893

Custos de Aquisição Diferidos seguro direto 30/06/2013 31/12/2012

Saldo anterior 7.901.072 -
Constituição 10.811.827 7.901.072
Reversão (697.489) -

Saldo atual 18.015.410 7.901.072

Custos de Aquisição Diferidos cosseguro aceito 30/06/2013 31/12/2012

Saldo anterior 6.001.893 403.271
Constituição 2.065.111 5.743.800
Reversão (1.318.331) (145.178)

Saldo atual 6.748.673 6.001.893
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10 - Outros Débitos Operacionais

Corresponde a operações de contas a pagar pendentes com a Seguradora Líder do convênio DPVAT.

11 - Depósitos de Terceiros

Refere-se basicamente a prêmio de seguro direto do Vida Federal creditado indevidamente pelo
estipulante em 30/06/2013 e a prêmio de cosseguro aceito da líder Zurich Minas Brasil Seguros
creditado indevidamente em 31/12/2012.

12 - Provisões Técnicas - Circulante

12.1- Provisões técnicas - danos

30/06/2013 31/12/2012

Saldo no início do exercício 26.108.892 22.514.067
Constituições 10.457.684 12.508.134
Reversões (3.671.505) (8.913.309)

Saldo no fim do exercício 32.895.071 26.108.892

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

12.2 - Provisões técnicas - Pessoas

30/06/2013 31/12/2012

Saldo no início do exercício 29.771.886 3.548.641
Constituições 28.981.450 28.376.832
Reversões (5.592.973) (2.153.587)
Saldo no fim do exercício 53.160.363 29.771.886

As constituições e reversões das provisões técnicas – Pessoas referem-se as operações de cosseguro
aceito e seguro direto da BMG SEGURADORA S.A..
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13 - Garantia das Provisões Técnicas

Os valores contábeis vinculadas a SUSEP em coberturas de provisões técnicas são os seguintes:

30/06/2013 31/12/2012

Bens oferecidos em garantia
Letras financeiras do tesouro (LFT) 12.833.049 108.968
Quotas de fundos de investimentos 70.730.893 71.937.742
Direitos creditórios (liquido dos prêmios
vencidos e não pagos) 4.920.583 5.033.283

Provisão consórcio DPVAT 32.711.225 25.925.047

Total das garantias das provisões técnicas 109.646.010 103.005.040

Total das provisões técnicas 86.055.434 55.880.778

Suficiência de garantia das proviões
técnicas 23.590.576 47.124.262

14 - 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 Seguradora 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.
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b) COFINS

Em 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. No 2º semestre de 2011 houve decisão desfavorável. A Companhia realizou o
pagamento tributo em outubro de 2011.

15 - Passivo Não Circulante

O passivo não circulante está composto pelas provisões fiscais e cíveis das seguintes contingências:

a) Contigencia Fiscal IRPJ R$ 1.734.426 (R$ 1.713.697 em 31.12.2012); Contigencia Fiscal
CSLL R$ 670.587 (R$ 662.732 em 31.12.2012); e

b) Devido a decisão do processo judicial que julgou improcedente o não recolhimento do tributo
COFINS, a BMG Seguradora recolheu em 10/10/2011 o montante total de R$ 1.488.751 que
estava provisionado. Portanto, não há provisão de contigencia deste tributo em 30/06/2013 ou
31/12/2012.

c) Provisões judiciais cíveis de R$ 83.103 (R$ 135.344 em 31/12/2012) com base em posição da
área jurídica sobre os processos cíveis com probabilidade provável de perda em que a BMG
Seguradora figura como ré.
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16 - 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%
e a Contribuição Social foi calculada a alíquota de 15% resultando em tributos totais de R$ 333.691
em 30/06/2013 (R$ 1.386.837 em 31/12/2012), assim demonstrado:

Descrição

30/06/2013 31/12/2012

IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro(prejuízo) contábil 864.229 864.229 3.393.874 3.393.874

Lucro contábil após o JCP 864.229 864.229 3.393.874 3.393.874
Ajustes ao lucro contábil (221.794) (221.794) (666.776) (1.120.774)
Base Tributável 1.086.023 1.086.023 2.727.098 2.273.100
Alíquota oficial 25% 15% 25% 15%
Total de tributos 204.057 129.634 867.148 519.689

Despesa Contabilizada 204.057 129.634 867.148 519.689

17 - Patrimônio Líquido

17.1- Capital social

O Capital Social de R$ 35.294.118 em 30/06/2013 é representado por 35.294.118 ações
ordinárias e nominativas aos acionistas abaixo desde 31/12/2012:

Acionistas

Número de
Ações

Adquiridas
% do Capital

Social

Icatu Seguros S/A 17.294.118 49,000
Flávio Pentagna Guimarães 10.735.084 30,416
Regina Annes Guimarães 1.815.796 5,145
Ricardo Annes Guimarães 1.816.033 5,145
João Annes Guimarães 1.815.796 5,144
Ângela Annes Guimarães 995.534 2,821
Flavia Guimarães Campos 273.422 0,775
Marina Guimarães Campos 273.422 0,775
Regis Guimarães Campos 273.422 0,775
Antonio Mourão Guimarães Neto 1.491 0,004

Total 35.294.118 100,000
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17.2 - Reservas de lucros

A reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro líquido do periodo até o
limite máximo de 20% do capital social em conformidade com o estatuto social e artigo 193
da Lei 6.404/76.

A reserva estatutária é constituída com base no lucro líquido do período após deduzido o
valor da reserva legal e dos dividendos dos acionistas.

17.3 - Dividendos

De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos
equivalentes a 25% do lucro líquido do periodo, ajustados nos termos da lei conforme
legislação societária.

18 - Patrimônio Líquido Ajustado, Margem de Solvência e Adequação de Capital

Descrição 30/06/2013 31/12/2012
Patrimônio Líquido 62.707.817 62.303.283
Investimento em empresa (199.820) (163.515)
Despesas antecipadas (1.754) (1.958)
Ativos Intangiveis (172.578) (2.060.893)

Patrimônio Líquido Ajustado 62.333.665 60.076.917

20 % do premio retido anual medio (12 meses) 16.536.422 12.527.990
33 % do sinistro retido anual medio (36 meses) 7.765.185 5.538.694

Margem de Solvencia (a) 16.536.422 12.527.990

Suficiência da Margem de Solvencia 45.797.243 47.548.927
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Capital Base (b) 15.000.000 15.000.000

Capital Adicional baseado no Risco de Credito 12.257.495 11.581.004
Capital Adicional baseado Risco de Subscrição 14.873.462 9.108.073
Capital Adicional baseado no Risco Operacional 73.195 -
Benefício da Diversificação (3.598.481) (2.729.197)
Capital de Risco (c) 23.605.671 32.959.880

Capital Mínimo Requerido (maior (a); (b) e (c)) 23.605.671 32.959.880

Suficencia de Capital 45.797.243 47.548.927

A Seguradora apurou o Capital Mínimo Requerido considerando a data base de 30 de junho
de 2013, utilizando em seus cálculos os fatores constantes dos Anexos da Resolução CNSP 280/13,
apresentando suficiência em relação ao patrimônio líquido ajustado. Em 31/12/2012, o calculo
baseou-se nas disposições da Resolução CNSP 158/06.

19 - Partes Relacionadas

A remuneração dos administradores aprovada na AGE de 23 de março de 2013 para o 1º semestre
foi de teto de R$ 346.657, o mesmo limite estabelecido para o 1º semestre de 2012.

20 - Principais Ramos de Seguros em Operação

A BMG SEGURADORA S.A. opera com cosseguro aceito e seguro direto no grupo de ramo de
Pessoas.
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21 - Sinistros Judiciais DPVAT

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

21.1- Prazo médio pendente de pagamento

O prazo médio pendente de pagamento das provisões de sinistros a liquidar de natureza
judicial do Consórcio DPVAT está descrito abaixo:

Faixa
(anos)

PSL judicial
Em R$ Quantidade

0-1 3.950.824 814
1-2 2.571.064 494
2-3 2.192.623 454
3-4 1.411.122 233
4-5 846.688 138

Acima de 5 240.214 39

Quantidade 344
Valor de abertura 2.624.326
Valor de pagamento 2.437.834
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22 - Detalhamento de Contas da Demonstração de Resultado

30/06/2013 30/06/2012

Sinistros Retidos 20.199.187 (15.846.237)
Indenizações avisadas adminstrativas (8.541.592) (6.484.717)
Indenizações avisadas judiciais (3.505.555) (2.405.284)
Despesas com sinistros administrativas (923.515) (665.821)
Despesas com sinistros judiciais (1.142.824) (1.013.318)
Variação de sinistro IBNR (6.085.701) (5.277.097)

Outras Receitas Operacionais 222.815 456.562
Operações de Seguro 131.282
Consocio DPVAT 91.533 456.562

Outras Despesas Operacionais (1.537.394) (863.046)
Operações de Seguro (193.040)
Operações de cosseguro aceito (14.399)
Consocio DPVAT (1.374.180) (863.046)
Outras Despesas Operacionais 44.225

Despesas Administrativas (3.958.340) (2.954.255)
Despesas com pessoal próprio (1.371.166) (1.442.860)
Despesas com serviços de terceiros (734.443) (341.703)
Despesas com localização e funcionamento (1.136.175) (334.785)
Despesas com publicidade e propaganda (36.351) (38.694)
Despesas com publicações (101.786) (97.110)
Despesas com donativos e contribuições (12.456) (16.356)
Despesas administrativas diversas (50.228) (4.187)
Despesas administrativas DPVAT (515.735) (678.560)

Receitas financeiras 4.108.747 3.287.899
Com Fundos de Investimentos 3.215.764 3.288.474
Com títulos de renda fixa publico 304.689 4.704
Com consorcio DPVAT 43.716 43.759
Com operações de seguros/outras 544.578 (49.038)

Despesas Financeiras (983.451) (1.279.942)
Juros contingências fiscais (28.584) (39.766)
Com títulos de renda fixa e variável (30.988) (27.342)
Com operações de seguros (915.191) (1.212.877)
Outras despesas financeiras (8.688) (43)
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23 - Provisões judiciais de Sinistros e Cíveis

As contingências passivas existentes estão compostas da seguinte forma:

Em 30/06/2013:

Expectativas de Perdas

Processos

Provável Possível Remota

Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado

Sinistros 236.029 183.846 296.769 - - -
Civeis 82.103 82.103 106.299 - 444.821 -
Total 318.132 265.949 403.068 - 444.821 -

Em 31/12/2012:

Expectativas de Perdas

Processos

Provável Possível Remota

Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado

Sinistros 236.029 183.846 296.769 - - -
Civeis 135.344 135.344 240.108 - 965.322 -
Total 371.373 319.190 536.877 - 965.322 -

Os processos de sinistros com probabilidade de perda:

Provável

O montante de R$ 183.846 em 30/06/2013 (R$183.846 em 2012) classificado como perda provável
refere-se às ações de sinistros 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 em 30/06/2013 (R$296.769 em 2012) 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.
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24 - Instrumentos Financeiros

a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Companhia 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 Companhia 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 Companhia 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 Companhia 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

O risco associado é oriundo da possibilidade da Companhia 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.

25 - Gestão de Risco

O processo de avaliação de riscos se baseia em identificar e considerar as implicações dos riscos
envolvidos no âmbito dos negócios e processos da Sociedade. .São considerados os fatores externos
e internos, que possam afetar o cumprimento adequado dos objetivos da sociedade, analisando os
riscos e fornecendo uma base para a gestão dos riscos.

Responsabilidades pela Gestão de Riscos

A Gestão de Riscos tem o suporte dos Diretores Executivos e do Conselho de Administração, com o
apoio e avaliação de diversas áreas da Sociedade, além da participação de Controle de Investimento,
Compliance, Controles internos e jurídicos, cujos serviços são prestados por parceiro externo,
assegurando o equilíbrio, a transparência e a integridade das informações publicadas.

Os responsáveis pelo gerenciamento dos riscos têm a atribuição de periodicamente, rever as
estratégias dos negócios para entender e administrar os riscos relevantes, fixando níveis aceitáveis
para esses riscos. Esse direcionamento é repassado para as áreas da Sociedade, que devem apoiar o
conceito de gestão de riscos, administrando–os dentro de suas respectivas responsabilidades.

Sistema de Controles Internos e Gestão de Riscos Corporativos

A formulação e revisão das políticas de controles internos do Sociedade tem por objetivo a melhoria
continua dos processos e controles na redução dos riscos levantados e controlados pelas áreas da
Sociedade.
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A fundamentação para definição de componentes e ações essenciais a um processo organizado de
gestão de riscos, que culmine na consolidação de um Sistema de Controles Internos, leva em
consideração modelos de gerenciamento originados pelos pronunciamentos emitidos pelo COSO –
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. O Sistema de Controles
Internos e Gestão de Riscos Corporativos é baseado nesta metodologia, que concebe o Sistema de
Controles Internos como resultado de ações estruturadas, inter-relacionados que constituem a base
para uma estrutura integrada de riscos (ERM – Enterprise Risk Management).

Gerenciamento Efetivo dos Riscos

A Sociedade faz a gestão de riscos visando identificar, mensurar, avaliar, reduzir, comunicar,
controlar e monitorar os riscos a que as atividades e negócios estejam sujeitos, de acordo com a
dimensão e complexidade das operações. Dessa forma os riscos são identificados juntamente aos
controles envolvendo cada evento

O Gerenciamento de Riscos abrange as seguintes categorias de risco:

(a) Risco de Crédito – O risco de crédito pode ocorrer na possibilidade da Seguradora não receber
os valores decorrentes dos créditos detidos juntos aos segurados, seguradoras e resseguradoras,
das apólices emitidas e quanto aos créditos detidos juntos às instituições financeiras decorrentes
das aplicações financeiras. Quanto à exposição ao risco de crédito relativo às aplicações
financeiras, os limites são estabelecidos de acordo com definição da Diretoria

(b) Risco de Mercado - É o risco de que o valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de
instrumentos financeiros se altere em virtude da volatilidade das variáveis existentes no
mercado causadas por fatores adversos. Fundamentalmente: taxas de juros, variação cambial,
índice de preços (inflação), renda variável e derivativos.

(c) Risco de Liquidez - está relacionado à eventual indisponibilidade de recursos de caixa para
fazer frente a obrigações atuais e futuras, previstas ou não, assim como novas exigências de
garantias, sem afetar suas operações ou sua posição financeira.

(d) Risco de Subscrição - É o risco de uma situação econômica adversa que contraria a expectativa
da Sociedade no momento da elaboração de uma política de subscrição no que se refere às
incertezas inerentes as premissas atuariais e financeiras ou na constituição das provisões
técnicas.
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(e) Risco Operacional - É definido como a possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência
ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Inclui o risco
- associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados, bem como as indenizações por
danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela Companhia.

(f) Risco Legal e Compliance - É o risco de perda resultantes do não cumprimento das leis e/ou
regulamentações, perda de reputação e má formalização de operações. Podem ser: risco com
órgãos reguladores, risco de operações em desacordo com as políticas e procedimentos internos,
risco de lavagem de dinheiro, riscos de contratos e riscos de fraudes.

O processo de gerenciamento dos riscos operacionais, legal e compliance está desenhado de
forma a que os riscos sejam identificados, mensurados, reduzidos, acompanhados e reportados.
As fases são:

Identificação – Consiste em identificar os riscos inerentes às atividades da Companhia,
contemplando a avaliação dos produtos, serviços, processos e objetivos.

Mensuração – Consiste em obter informações que permitam a mensuração de acordo com os
níveis de exposição (alto, médio e baixo) baseado na ponderação entre o impacto x frequência
por evento.

Redução – Representa as medidas tomadas pela Companhia para redução de riscos através de
ações que minimizem o impacto no caso de ocorrências adversas. Contempla também a
verificação da efetividade dos controles internos.

Acompanhamento – A Companhia acompanha a efetividade dos controles internos através de
testes que garantam a eficácia destes na redução dos riscos a que a Companhia está exposta.

Comunicação – Contempla todas as atividades voltadas à divulgação de informações sobre
riscos e controles comunicados tempestivamente e permeados por toda a Companhia.

(g) Risco de Estratégia - É o risco de perda resultante de processos ou tomadas de decisões que
impactem a sustentabilidade, o crescimento ou a obtenção de vantagem competitiva. Pode ser:
risco de planejamento, custo de oportunidade, indicadores de metas, comunicação (falta de
transparência e clareza nas informações dos negócios da Sociedade), concorrência e preço.
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26 - Fatos Relevantes

a- Em abril de 2013, foi constituida a ouvidoria da BMG Seguradora S/A, garantindo importante e
exclusivo canal de defesa dos nossos clientes e segurados.

b- Em junho de 2013 foram assinados Contratos de Compra e Venda de Ações, onde o Banco Itaú
BMG Consignado S.A. se compromete a adquirir, por meio de uma das controladas, 99,996% das
ações de emissão da BMG Seguradora S.A. O fechamento do negócio será efetivado após
satisfeitas determinadas condições suspensivas, incluindo a aprovação das autoridades
regulatórias competentes. A BMG Seguradora celebrará acordos de exclusividade com o Banco
BMG S.A. e com o Banco Itaú BMG Consignado S/A para a distribuição de seus produtos nestes
canais de distribuição.

c- Em Julho de 2.013, o time foi reforçado com a aprovação pela SUSEP de Diretor Estatutário que
irá atuar sobretudo na gestão Técnica da Seguradora como previsto na AGE de 11/05/2012.

d- Em Julho de 2.013, a SUSEP aprovou os membros do Conselho de Administração da Seguradora
como previsto na AGO/E de 28/03/2013.

Andre Piacentini Arnus Thales Penna do Amaral
Diretor Presidente Diretor Técnico

Diretor adm. Financeiro

Ronaldo Nunes Faria Sergio J. Leonardi
Contador CRC-MG 18971/O-2 Atuário MIBA 411

Rel286 - Cliente


