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MBM SEGURADORA S.A.
CNPJ 87.883.807/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL – Em Mil

RELATÓRIO DA DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – Em Mil

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – Em Mil

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Em Mil

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Em Mil

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, submetemos à
apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2013, acompanhadas das
notas explicativas, do parecer atuarial e do parecer dos auditores independentes, apresentadas na
forma da Legislação Societária, bem como das normas e instrumentos provenientes do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
FATORES INFLUENTES NO DESEMPENHO DA MBM SEGURADORA S.A.: Os custos operacionais
e administrativos mantiveram-se em um patamar aceitável e restrito aos limites legais. O lucro líquido
do exercício considerado foi de R$ 3.759 mil. O Patrimônio Líquido apresentou um crescimento de
34%. O desempenho da MBM Seguradora atingiu o projetado para o exercício, conforme definido no
planejamento estratégico e no plano de negócios do Grupo MBM. O resultado do exercício demons-
trou desempenho positivo por conta de intervenções pontuais, estratégicas e técnicas por parte da
administração da MBM Seguradora S.A. Através de um radical controle e diminuição de custos, de
uma política de recursos humanos que buscou avaliar adequadamente o tamanho da empresa, da
implementação de sistema de informática corporativo de controle de desempenho de filiais e repre-
sentações e de opção por uma gestão focada no desempenho comercial da empresa. Tais ações, já

produziram resultado positivo no desempenho da MBM Seguradora S.A. no exercício de 2013, o que
sinaliza para uma perspectiva positiva para o exercício de 2014.
PERSPECTIVAS E PLANOS PARA O ANO DE 2014: É objetivo de a atual gestão dar continuidade na
política de austeridade vigente, controle rígido das despesas previstas no orçamento, cumprimento do
planejamento estratégico e incremento das operações para atingir as metas comerciais previstas, de
acordo com as ações: 1. Manter política conservadora de aplicação dos ativos financeiros exceden-
tes; 2. Expansão do negócio, com instalação de representação em mais uma unidade da federação,
conforme processo em curso junto à SUSEP; 3. Acompanhamento criterioso do plano de negócios
vigente na Seguradora; 4. Melhorar o atendimento aos clientes com vistas a sua fidelização; 5. Forta-
lecimento do processo de gerenciamento de risco; 6. Disponibilizar treinamento e atualização contí-
nua dos colaboradores.
A MBM Seguradora S.A. reafirma seus compromissos com todos os seus clientes, colaboradores,
corretores e, em especial, com seus acionistas, em manter rígidos padrões de segurança e liquidez
evidenciando a eficiência das diretrizes traçadas pela atual Diretoria na gestão da Empresa.

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2014. A DIRETORIA

A T I V O 31/12/2013 31/12/2012
Circulante ................................................... 58.257 49.578
Disponível .................................................. 21.824 15.988
Caixa e Bancos ........................................... 171 96
Equivalente Caixa ...................................... 21.653 15.892
Aplicações .................................................. 31.138 28.668
Créditos das oper. c/Seguros e Resseguros 1.120 1.457
Prêmios a receber ....................................... 1.120 1.457
Crédito das Operações de Capitalização 9 5
Crédito das Operações de Capitalização ... 9 5
Outros Créditos Operacionais ................. 574 531
Títulos e Créditos a Receber ................... 3.133 2.551
Títulos e Créditos a Receber ...................... 3.063 1.296
Créditos Tributários e Previdênciários ........ 12 122
Depósitos Judiciais e Fiscais ...................... - 1.082
Outros Créditos ........................................... 58 50
Outros Valores e Bens .............................. 2 5
Outros Valores ............................................. 2 5
Despesas Antecipadas ............................. 204 57
Custos de Aquisição Diferidos ................ 253 316
Seguros ....................................................... 253 316
Ativo não Circulante .................................. 5.551 6.471
Realizável a Longo Prazo ......................... 1.453 -
Títulos e Créditos a Receber ................... 1.453 -
Títulos e Créditos a Receber ...................... 98 -
Depósitos Judiciais e Fiscais ...................... 1.354 -
Investimentos ............................................. 3.005 4.901
Participações Societárias ............................ 116 689
Imóveis Destinados à Renda ...................... 2.889 4.095
Outros Investimentos .................................. - 116
Imobilizado ................................................. 1.050 1.530
Imóveis de Uso Próprio ............................... - 119
Bens Móveis ................................................ 661 1.009
Outras Imobilizações ................................... 389 402
Intangível .................................................... 43 41
Outros Intangíveis ....................................... 43 41
Total do Ativo ............................................. 63.808 56.050

P A S S I V O 31/12/2013 31/12/2012
Circulante ................................................... 42.009 39.734
Contas a pagar ........................................... 4.258 6.328
Obrigações a pagar ..................................... 3.160 4.340
Impostos e encargos sociais a recolher ..... 210  364
Encargos trabalhistas .................................. 466 522
Impostos e contribuições ............................ 259 440
Outras contas a pagar ................................. 162 663
Débitos de operações com seguros
 e resseguros ............................................. 2.336 2.361
Prêmios a restituir ....................................... 2 -
Corretores de seguros e resseguros .......... 735 781
Outros débitos operacionais ....................... 1.598 1.580
Depósitos de terceiros ............................. 700 658
Provisões técnicas – Seguros ................. 34.619 30.291
Pessoas ....................................................... 34.619 30.291
Provisões técnicas – previdência
 complementar ........................................... 96 96
Planos não bloqueados ............................... 96 96

Passivo não Circulante ............................. 1.847 1.434
Contas a pagar ........................................... 418 489
Tributos diferidos ......................................... 328 489
Outras Contas a Pagar ................................ 90 -
Outros débitos ........................................... 1.429 945
Provisões Judiciais ...................................... 1.429 945

Patrimônio Líquido .................................... 19.953 14.882
Capital Social .............................................. 13.218 13.218
Reservas de Reavaliação ........................... 765 1.142
Reservas de Lucros .................................... 5.969 522

Total do Passivo ........................................ 63.808 56.050

31/12/2013 31/12/2012
Prêmios Emitido Líquido ......................... 43.289 44.410
(+) Variação das Provisões Técnicas

de Prêmios ......................................... 604 (205)
(=) Prêmios Ganhos ............................... 43.893 44.204
(+) Receita com Emissão de Apólices ..... 1.636 1.586
(-) Sinistros Ocorridos ............................. (30.801) (28.824)
(-) Custos de Aquisição ........................... (3.221) (4.339)
(+) Outras Receitas e Desp. Operacionais 2.650 3.245
(+) Resultado com Resseguro ................. (39) -

(-) Despesa com Resseguro .............. (39) -
(-) Despesas Administrativas .................. (9.485) (11.306)
(-) Despesas com Tributos ...................... (1.444) (1.570)
(-) Resultado Financeiro ......................... 1.821 862
(-) Resultado Patrimonial ........................ 307 436
(=) Resultado Operacional .................... 5.317 4.294
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos

Não Correntes .................................... 1.817 -
(=) Resultado Antes dos Impostos

e Participações ................................. 7.134 4.294
(-) Imposto de Renda .............................. (1.847) (1.048)
(-) Contribuição Social ............................ (1.128) (649)
(-) Participação sobre o Resultado ......... (400) (380)
(=) Lucro Líquido / Prejuízo ..................          3.759          2.217
(/) Quantidade de Ações ....................... 28.314.145 29.427.297
(=) Lucro Líquido / Prejuízo por Ação .. 0,13 0,08

31/12/2013 31/12/2012
Resultado Líquido do Período ............. 3.759 2.217
(+/-) Outros Resultados Abrangentes . 376 39
Variação de Reserva de Reavaliação ..... 376 39
(=) Resultado Abrangente do Período . 4.135 2.256
Resultado Abrangente atribuível aos
 acionistas controladores ..................... 4.067 2.220
Resultado Abrangente atribuível aos
 acionistas não controladores ............. 68 36

Reservas de
DISCRIMINAÇÃO Capital Social Reavaliação Lucros L/P Acum.   Total
Saldos Anteriores em 31/12/2011 ................................................................ 11.227 1.180 412 - 12.819
Aumento de Capital ....................................................................................... 1.991 - (1.491) - 500
Aumento por realização da reserva de lucros conforme AGE
de 17/05/2012 e 18/06/2012 ......................................................................... 1.491 - (1.491) - -

Aumento por integralização de Capital pela Controladora MBM Previdência
Privada conforme AGE de 17/05/2012 e 18/06/2012 ................................... 500 - - - 500

Reserva de Reavaliação ............................................................................... - (39) - 55 17
Realização ..................................................................................................... - (55) - 55 -
Baixa .............................................................................................................. - 17 - - 17

Reserva de Lucros - Especial para Dividendos ......................................... - - 1.487 - 1.487
Baixa - Dividendos de 2011 não distribuídos conforme AGO de 30/03/2012. - - 1.487 - 1.487
Resultado Líquido do Período ..................................................................... - - - 2.217 2.217
Proposta para Distribuição do Resultado .................................................. - - 114 (2.273) (2.159)
Reserva Legal ................................................................................................ - - 114 (114) -
Dividendos ..................................................................................................... - - - (2.159) (2.159)

Saldos Finais em 31/12/2012 ........................................................................ 13.218 1.142 522 - 14.882
Saldos Anteriores em 31/12/2012 ................................................................ 13.218 1.142 522 - 14.882
Reserva de Reavaliação ............................................................................... - (376) - 538 161
Realização ..................................................................................................... - (538) - 538 -
Baixa .............................................................................................................. - 161 - - 161

Reserva de Lucros - Especial para Dividendos ......................................... - - 2.171 - 2.171
Baixa - Dividendos de 2012 não distribuídos conforme AGO de 26/03/2013. - - 2.171 - 2.171
Resultado Líquido do Período ..................................................................... - - - 3.759 3.759
Proposta para Distribuição do Resultado .................................................. - - 3.276 (4.296) (1.020)
Reserva Legal ................................................................................................ - - 215 (215) -
Dividendos Mínimos Obrigatórios ................................................................. - - - (1.020) (1.020)
Dividendos Adicionais ................................................................................... - - 3.061 (3.061) -

Saldos Finais em 31/12/2013 ........................................................................ 13.218 765 5.969 - 19.953

31/12/2013 31/12/2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos Prêmios de Seguros ............ 44.230 44.614
Outros recebimentos operacionais ............. 6.286 6.215
Pagamentos de sinistros, benefícios .......... (27.268) (24.341)
Pagamentos de despesas com oper. Seguros (3.203) (4.086)
Pagamento despesas e obrigações ............ (8.736) (8.908)
Pagamento despesas e ind. Judiciais ........ (484) (359)
Outros pagamentos operacionais ............... (1.305) (2.071)
Constituição Depósitos Judiciais ................ (272) 14
Pagamento Participação Resultados .......... (400) (380)
Caixa ger. (consumido) pelas Operações 8.846 10.697
Impostos e contribuições pagos .................. (1.514) (1.381)
Investimentos financeiros:
* Aplicações ................................................. (21.117) (21.489)
* Vendas e Resgates ................................... 17.906 16.836
Caixa Líquido gerado (consumido)
 pelas Atividades Operacionais ............... 4.121 4.663
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagto. pela compra de Ativo Permanente: (89) (106)
* Imobilizado ................................................ (83) (106)
* Intangível ................................................... (7) -
Receb. pela venda de Ativo Permanente: 1.805 -
Investimento ................................................ 1.805 -
Caixa Líquido (consumido) nas
 Atividades de Investimento ..................... 1.715 (106)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento do Capital Social .......................... - 500
Pagamento de Empréstimos ....................... - (35)
Caixa Líquido gerado (consumido)
 pelas Atividades de Financiamento ....... - 465
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE
 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ......... 5.836 5.021
* Caixa e Equiv. Caixa no Início do Período 15.988 10.967
* Caixa e Equiv. Caixa no Final do Período 21.824 15.988
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS APLIC.
 FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES ...... 5.836 5.021

1 – Contexto Operacional: A MBM Seguradora S/A opera com o
Seguro de Pessoas, atuando no mercado nacional, tendo suas ati-
vidades regulamentadas pelo Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados – CNSP e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
a) Ramos de atuação: A MBM Seguradora opera com os ramos
0977 Prestamista, 0982 Acidentes Pessoais Coletivo, 0990 Renda
de Eventos Aleatórios, 0993 Vida em Grupo e 0588 DPVAT - con-
sorciada da Seguradora Líder. b) Região da Federação em que
opera: No ano de 2013 a MBM Seguradora operou nas regiões 1 –
RO, Região 2 – CE, Região 3 – PB e PE, Região 4 – BA, Região 5
– DF, MS e MT, Região 6 – MG e RJ e Região 8 – PR, RS e SC.
c) Riscos Similares: A estrutura de gestão de riscos da Segurado-
ra considera a similaridade dos riscos transferidos (ou característi-
cas de riscos similares) pelos seus contratos nos seguros em que
opera, bem como a experiência acumulada ao longo dos anos para
lidar com os riscos aos quais está exposta.
2 – Apresentações das Demonstrações Contábeis: a) Confor-
midade: As Demonstrações Contábeis compreendem o Balanço
Patrimonial e as Demonstrações de Resultado, das Demonstra-
ções de Resultado Abrangente, dos Fluxos de Caixa e das Muta-
ções do Patrimônio Líquido e foram elaboradas em conformidade
com a Lei das Sociedades por Ações, normas do Conselho Naci-
onal de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Se-
guros Privados (SUSEP), e em conformidade com a Circular
SUSEP nº 483/2014 e com os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC aprovados pela SUSEP e
CNSP. b) Estimativas e julgamentos: A preparação de demons-
trações financeiras de acordo com as normas homologadas pela
SUSEP exige que a Administração registre determinados valores
de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativas,
as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas
quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das opera-
ções podem divergir dessas estimativas em função da subjetivida-
de inerente ao processo de sua determinação. Estimativas e pre-
missas são revistas periodicamente. Revisões com relação a esti-
mativas são reconhecidas no período em que as estimativas são
revisadas e em quaisquer outros períodos futuros afetados.
c) Comparabilidade: As demonstrações financeiras estão sendo
apresentadas com informações comparativas de períodos anterio-
res, conforme disposições do CPC 21 e instruções do órgão regula-
dor. Para o balanço patrimonial, utilizaram-se as informações cons-
tantes do período findo imediatamente precedente (31 de dezem-
bro de 2012). d) Continuidade: A Administração avaliou a habilida-
de da Seguradora em continuar operando normalmente e está
convencida de que a Seguradora possui recursos para dar continui-
dade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração
não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa
gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar ope-
rando. As demonstrações financeiras foram preparadas no pressu-
posto da continuidade normal dos negócios da Seguradora.
3 – Composição Acionária: RELAÇÃO GERAL DE ACIONISTAS
ACIONISTAS             ON        PN      TOTAL        %
1) MBM Previdência

Privada ........................ 27.849.548 159 27.849.707 98,36
2) Demais Acionistas:
a) Conselheiros

Guacir de Llano Bueno 13 23 - -
Paulo Benhur de Oliveira
Costa ............................ 6 11 - -
Luiz Eduardo Dilli
Gonçalves .................... 6 11 - -
Paulo Fernando Hendges 6 11 - -
Jorge Antonio Penna Rey 6 11 - -
Luiz Fernando Flores da
Silveira .......................... 6 11 121 0,00

b) Diversos ......................      162.511 301.806      464.317     1,64
Total Geral de Ações .. 28.012.102 302.043 28.314.145 100,00

4 – Políticas Contábeis: Dos estabelecidos por resoluções do CNSP
e circulares da SUSEP, merecem destaques: a) Receitas e Despe-
sas – São escrituradas pelo regime de competência; b) Redução
ao Valor Recuperável de Ativos: A administração revisa, mensal-
mente, o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais

ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável. Quando tais exigências são identificadas e o va-
lor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provi-
são para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor
recuperável; c) Depreciação – O imobilizado está registrado pelo
custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de de-
preciação, calculada pelo método linear, com base em taxas que
levam em consideração a vida útil e econômica dos bens (Imóveis -
4% a.a; Equipamentos, Móveis, Máquinas e Utensílios – 10% a.a;
Veículos e Equipamentos de Sistemas de Processamento de Da-
dos – 20% a.a); d) Provisões: d.1) – Provisões Técnicas - As
provisões técnicas são constituídas de acordo com as determina-
ções do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e da Su-
perintendência de Seguros Privados - SUSEP, cujos critérios, parâ-
metros e fórmulas são documentados através de Notas Técnicas
Atuariais (NTA), ou previstos nas Avaliações Atuariais anuais, as
quais são elaboradas de acordo com a Circular SUSEP nº 272 de
22/10/2004, pelo Atuário Responsável Técnico da Seguradora. O
CNSP, através da Resolução nº 281 de 30/01/2013 e a SUSEP, por
meio da Circular nº 462 de 31/01/2013, estabeleceram regras, a
partir do inicio de 2013, para constituição das provisões técnicas
das Supervisionadas, com um prazo até 31/12/2013 para adequa-
ção, a partir da qual fica revogada a Resolução nº 162 de 26/12/
2006 e seus complementos. As provisões são calculadas pelo Atu-
ário Responsável Técnico, em conformidade com a Resolução CNSP
nº 135/2005, e fiscalizadas de forma continua pela SUSEP. Consi-
derando a nomenclatura presente nos normativos em vigor, as pro-
visões constituídas pela MBM Seguradora, são as seguintes: • Se-
guros de Pessoas Coletivo: - Provisão de Prêmios Não Ganhos –
PPNG; - Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes e
Não Emitidos – PPNG-RVNE; - Provisão de Sinistros a Liquidar –
PSL; - Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados – IBNR; -
Provisão de Excedentes Técnicos – PET; - Provisão de Despesas
Relacionadas - PDR. • Previdência complementar: - Provisão de
Resgates e Outros Valores a Regularizar – PVR. d.2) Provisões
Judiciais - Nos casos das demandas judiciais, a Entidade segue
um modelo para constituição que prima pelo atendimento ao risco
de perda da ação e correspondente desembolso, seguindo os se-
guintes parâmetros: Classificação do Risco: No caso dos proces-
sos judiciais, o provisionamento dependerá da classificação do ris-
co feita pela área jurídica, e do estágio em que se encontra o pro-
cesso. Na forma preconizada na Seção XXIII – Das Provisões, Pas-
sivos Contingentes e Ativos Contingentes, Artigo 27 do Anexo IV à
Circular SUSEP nº. 464/13, e com fundamento nas disposições cons-
tantes no Pronunciamento CPC nº. 25, fixou-se os critérios para a
identificação do risco e, consequentemente, para a constituição da
PSL, em decorrência das ações judiciais que a Entidade venha a
sofrer para pagamento de benefícios negados ou que objetivem al-
terar o valor dos benefícios de pecúlio e/ou de renda, concedidos
ou não. A saber: 1. Processo na fase de conhecimento: A área
jurídica da Entidade, ao receber a citação judicial, lançará o proces-
so em seu cadastro com o valor a ser provisionado. Até o momento
da divulgação da sentença de 1º grau, o valor provisionado será
lançado no Passivo Contingente. 2. Sentença de 1º Grau: Em caso
de sentença desfavorável à Entidade, será constituída de imediato
a PSL. Se, ao contrário, a sentença for favorável, o valor da ação
continuará inscrito somente no Passivo Contingente, não gerando
PSL. Em caso de ações cíveis e trabalhistas, será utilizado o mes-
mo critério, sendo constituído o valor nas contingências cíveis ou
trabalhistas no passivo da entidade, quando necessário. 3. Recur-
so de Apelação: Interposto o referido recurso e sendo a Entidade
condenada em 2ª instância, o valor estimado da condenação será
inscrito na PSL, nos termos descritos no item “Valor a ser provisio-
nado”. Se ao contrário, vencendo a Entidade o seu recurso ou man-
tida a decisão de improcedência, o valor permanecerá inscrito so-
mente no Passivo Contingente. Em caso de ações cíveis e traba-
lhistas, será utilizado o mesmo critério, sendo constituído o valor
nas contingências cíveis ou trabalhistas no passivo da entidade,
quando necessário. 4. Recurso ao Superior Tribunal de Justiça:
a) Se a decisão do STJ for pela manutenção da condenação, a PSL
será revista para que suporte o cumprimento da sentença; b) Entre-
tanto, se proferida decisão favorável à Entidade (para que o pro-
cesso retorne à primeira ou segunda instância), proceder-se-á na

forma descrita nos itens 2 e 3 acima; c) E se for decisão de mérito
favorável à Entidade e que produza a extinção do processo, uma
vez transitada em julgado, será dado baixa do Passivo Contingente
ou da PSL. Em caso de ações cíveis e trabalhistas, será utilizado o
mesmo critério, sendo constituído o valor nas contingências cíveis
ou trabalhistas no passivo da entidade, quando necessário. Valor a
ser provisionado: É uma estimativa do conteúdo econômico da
demanda, observado o seguinte procedimento (também aplicável à
carteira de planos de renda em run off): será lançado o valor corres-
pondente ao que foi contratado pelo segurado ou, quando superior,
o valor estimado da perda, observado o pretendido pelo autor. No
caso de trânsito em julgado, será lançado o valor da condenação.
Por ocasião da constituição da PSL, serão estimados os valores
esperados para a cobertura de despesas relacionadas à indeniza-
ção, como honorários advocatícios de sucumbência e custas judi-
ciais, valores estes que integrarão a Provisão de Despesas Relaci-
onadas – PDR. Ações Cíveis: será lançado o valor estimado da
perda, observado o pretendido pelo autor. No caso de trânsito em
julgado, será lançado o valor da condenação. Ações Trabalhistas:
será lançado o valor estimado da perda, observado o pretendido
pelo autor. No caso de trânsito em julgado, será lançado o valor da
condenação. e) Avaliação Ativos e Passivos: Os demais ativos
são demonstrados pelo valor de custo, acrescido, quando aplicá-
vel, dos rendimentos e das variações monetárias auferidos. Os de-
mais passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos e variações monetárias incorridas até a data do balanço. f) Teste
de adequação dos passivos (LAT – Liability Adequacy Test):
Conforme requerido pelo CPC11, em cada data de balanço a Se-
guradora elabora o teste de adequação dos passivos de todos os
contratos que atendam à definição de um contrato de seguro, se-
gundo o CPC11, e que estejam vigentes na data de sua execução.

5 – Títulos e Valores Mobiliários: a) Os Ativos foram enquadrados conforme a Circular SUSEP n° 483/2014 em Títulos para Negociação
e avaliados pelo valor de mercado. Todos os títulos estão vinculados à cobertura das provisões técnicas. Renda Fixa Privado – Certifi-
cados de Depósitos Bancários, Debêntures ,Letras Financeiras e DPGE – São demonstrados pelo custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço. Quotas e Fundos de Investimento Financeiro – São demonstrados pelo valor da cota
patrimonial até a data do balanço. Renda Fixa Público – São demonstradas pelo valor da cota patrimonial até a data do balanço. Fundo
de Investimentos DPVAT – Vinculadas à cobertura das reservas técnicas do Convênio DPVAT no valor de R$ 28.475 e são demonstra-
das pelo valor da cota patrimonial até a data do balanço.

31/12/2013 31/12/2012
VALOR VALOR VALOR VALOR

APLICAÇÕES  INDEX  % INDEX MERCADO CURVA INDEX % INDEX MERCADO CURVA
Renda Fixa - Privado
CDB ............................................. - - - - CDI 105,70/110,00 1.050 1.050
DEBENTURES ............................ CDI 104,00/115,50 495 494 CDI 104,00/115,50 498 498
DPGE ........................................... CDI 109.00/112,50 212 213 CDI 112.50/115,00 222 222
LETRAS FINANCEIRAS ............. CDI 105,00/109,00 1.948 1.945 CDI 105,00/109,00 1.707 1.707
Quotas Fundos de Investimentos
FUNDOS ...................................... - - 10 10 - - 44 44
Renda Fixa - Público
FUNDOS ...................................... - - 21.653 21.653 - - 15.892 15.892
TOTAL ......................................... - - 24.318 24.316 - - 19.413 19.413
*Em milhares de reais
6 – Custo de Aquisição Diferido (DAC): a) O prazo para diferimento é realizado de acordo com a duração do contrato de seguros,
no qual a média é de 12 meses a contar da emissão da apólice. b) Premissas: O diferimento de Comissões é constituído pela parcela
das comissões de prêmios retidos correspondentes ao período de risco ainda não decorrido no prazo de vigência das apólices.
c) Discriminação dos Custos de Aquisição: Os custos são compostos pelas despesas com agenciamento e comissões.

31/12/2013 31/12/2012
Comissão Agenciamento Comissão Agenciamento

de Seguros de Seguros de Seguros de Seguros
0977 - Prestamista ............................................ - - - -
0982 - Acidentes Pessoais - Coletivo ............ 161 13 161 38
0990 - Renda de Eventos Aleatórios ............. - - - -
0993 - Vida em Grupo ....................................... 4 76 - 117
Total .................................................................... 164 89 162 155
*Em milhares de reais
7 – Tábuas, taxas de carregamento e taxas de juros dos principais produtos comercializados - Divulgações adicionais requeridas
pela Circular SUSEP 483 de 2014 - Divulgação das tábuas, taxas de carregamento e taxas de juros dos principais produtos,
percentuais de despesa de comercialização e sinistralidade dos principais ramos. Os principais ramos da Seguradora, em relação
à rubrica de prêmios arrecadados, são o Vida-0993 e o APC-0982, conforme já divulgado, os quais, por serem da esfera de planos
coletivos, não guardam uma taxa de carregamento fixa e, da mesma forma, não mantém um percentual fixo para despesas de comercia-
lização, pois tais parâmetros são aderentes às condições de cada grupo segurado e respectivo estipulante. A estrutura de custeio destes
planos, pelas suas características, não prevê a garantia de taxas de juros e considera a sinistralidade histórica observada em cada
cobertura, entretanto, no caso da cobertura de morte do Ramo Vida-0993, a precificação observa como parâmetro mínimo as taxas da
Tábua de mortalidade AT-1983M. Tais considerações podem ser levadas, da mesma forma, ao ramo Prestamista-0977, e, em relação ao
ramo EA-0990, este tem sua estrutura de custeio amparada em estatísticas extraídas do mercado.
8 – Provisões para Passivos Oriundos de Contratos de Seguros - Movimentação dos passivos de seguros: As tabelas a seguir
apresentam a movimentação dos saldos destes passivos dos contratos de seguro, demonstrando sua evolução de 31/12/2012 para 31/12/2013:
Pessoas – coletivo: movimentação das provisões: por R$ 1,00
Competências PPNG* PSL IBNR PET PDR
Saldo em 31/12/2012 ........................ 992.572,27 1.778.540,97 2.381.816,29 0,00 0,00
Constituições ...................................... 0,00 1.440.473,28 96.871,96 13.667,93 113.203,25
Reversões ........................................... 660.419,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31/12/2013 ........................ 332.152,28 3.219.014,25 2.478.688,25 13.667,93 113.203,25
*PPNG+RVNE

Este teste é elaborado considerando-se como valor líquido contábil
todos os passivos desses contratos, deduzidos, se for o caso, dos
custos de aquisição diferidos e/ou dos ativos intangíveis, direta-
mente relacionados às provisões técnicas, em conformidade com
as normas específicas. Para esse teste, a Companhia elaborou uma
metodologia que considera a sua melhor estimativa de todos os
fluxos de caixa futuros, que também incluem as despesas incre-
mentais e de liquidação de sinistros, utilizando-se premissas cor-
rentes. Para determinação das estimativas dos fluxos de caixas fu-
turos, os contratos são agrupados em função de similaridades (ou
características de risco similares), conforme a estrutura disposta no
inciso IV do Art. 10 da Circular SUSEP nº 457/2012. Uma vez defini-
dos, os fluxos são trazidos a valor presente a partir de premissas de
taxas de juros livres de risco, de onde se calcula o resultado do TAP
de cada um destes grupos. Atualmente, a carteira de produtos ope-
rados pela Seguradora tem todo o seu foco de negócios baseado
no segmento de pessoas coletivo, com destaque para os ramos
APC-0982 e Vida-0993, entretanto existe uma carteira residual de
previdência com dois planos antigos, cujos participantes remanes-
centes já cumpriram seus prazos de diferimento, portanto não estão
ativos, bem como não se encontram na condição de beneficiários,
razão pela qual permanecem apenas na Provisão de Resgates e
Outros Valores a Regularizar (PVR), cujos resgates ficam disponí-
veis para pagamento. Para realizar o TAP, considerando-se todos
os tipos de planos e riscos em vigor pela Seguradora, foi utilizada
metodologia que leva em conta elementos e bases técnicas que
impactam diretamente nos fluxos de caixa dos referidos contratos,
tais como, taxas de tábuas de mortalidade e estatísticas de
sinistralidade, dentre outros. Os resultados e as conclusões em re-
lação aos testes realizados na data base de 31/12/2013 estão ex-
postos na tabela denominada “TAP – Resultados Obtidos nos
Fluxos de 31/12/2013” destas notas explicativas.

Pessoas – coletivo: variação das provisões técnicas
                                      por R$ 1,00

Provisão 31/12/2013 - R$ 31/12/2012 - R$
PPNG* .......................... (660.419,99) (80.986,54)
PSL ............................... 1.440.473,28 614.301,57
IBNR ............................. 96.871,96 267.639,49
PET ............................... 13.667,93 0,00
PDR .............................. 113.203,25 0,00
*PPNG+PCP+RVNE
Previdência Complementar - Provisão de Resgates e Outros
Valores a Regularizar – PVR
Saldo constituído em 31/12/2013 = R$ 95.975,98
Em relação aos reflexos oriundos do novo normativo, a Circular nº
462 de 31/01/2013 dispôs sobre a forma de cálculo e os procedi-
mentos para a constituição das provisões técnicas das sociedades
seguradoras. Dentre os principais aspectos presentes no normativo,

e adotados pela Companhia, registra-se que diante da faculdade de
reversão da Provisão Complementar de Prêmios (PCP) até 31 de
dezembro de 2014, a Seguradora optou por efetuar sua reversão
em duas etapas, sendo que 50% do saldo foi revertido em mai/2013
e a parte restante em dez/2013. E sobre a possibilidade de se cal-
cular a PPNG reduzindo da base de cálculo a parcela do prêmio
definida como receita destinada à recuperação dos custos iniciais
de contratação, a seguradora optou em não adotar essa prática até
o presente momento.
09 – Sinistros: A Seguradora possui os seguintes processos de
sinistros avisados e não pagos até 31/12/2013:

Prazo Médio
Quanti- Valor de Valor de Pendente de
    dade Abertura Pagamento   Pagamento

Judiciais/
 Administrativos 387 2.887 2.542 285 dias
*Em milhares de reais Continua »»»
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10 – Gerenciamento de Riscos: O gerenciamento dos riscos a que a Seguradora está sujeita conta com a partici-
pação de todas as camadas contempladas pelo escopo de governança corporativa que abrange desde a Alta Admi-
nistração até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação, tratamento e monitoramento destes riscos.
O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado á abordado dentro de um processo
apoiado na estrutura de Controles Internos e Gestão de Riscos. A gestão dos riscos é sustentada por ferramentas
estatísticas como testes de adequação do passivo, análises de sensibilidade, cálculo de VAR e indicadores de
suficiência de capital. Para cooperar com o gerenciamento de riscos foram formados os seguintes comitês: Comitê
Consultivo – constituído com o caráter de análise e avaliação das apólices e produtos vigentes. Comitê de Despe-
sas Administrativas – constituído com o caráter de análise e verificação dos gastos com as despesas administra-
tivas. Comitê de Processos – constituído com atribuições específicas para a gestão de processos de prevenção e
combate à lavagem de dinheiro. 10.1 - Risco de Liquidez: Risco de liquidez é o risco associado à incapacidade da
Companhia saldar seus compromissos, quanto aos sacrifícios na transformação de um ativo em caixa necessário
para saldar uma obrigação. O gerenciamento de riscos da Seguradora é realizado através da gestão de ativos e
passivos, considerando os vencimentos. A carteira de investimentos da Seguradora é gerida pelo Banco Coopera-
tivo Sicredi conforme determinação do Conselho de Administração. Para a Seguradora o risco de Liquidez é mínimo,
considerando que a sua carteira de investimentos é constituída por ativos classificados em “para negociação”.

1-6 meses 6-12 meses 1-3 anos Acima de 3 anos    Total
Caixa, Bancos e Equivalentes de Caixa .... 21.824 - - - 21.824
Ativos financeiros disponíveis para venda 702 1.035 722 204 2.663
Títulos de Renda Fixa Privados ..................... 702 1.035 712 204 2.653
Quotas e Fundos de Investimentos ............... - - 10 - 10
Créditos das Operações com Seguros ...... 1.703 - - - 1.703
Prêmios a Receber ......................................... 1.120 - - - 1.120
Crédito com Operações Capitalização .......... 9 - - - 9
Outros Créditos Operacionais ....................... 574 - - - 574
Total dos Ativos Financeiros ...................... 24.229 1.035 722 204 26.190
Passivos Financeiros ................................... 6.273 - - - 6.273
Contas a Pagar ............................................... 3.238 - - - 3.238
Débitos das operações com seguros ............. 2.336 - - - 2.336
Depósitos de Terceiros ................................... 700 - - - 700
Provisões Técnicas Seguros ...................... 6.253 - - - 6.253
Provisões Técnicas Prev. Complementar .. - - - 96 96
Total dos Passivos Financeiros .................. 12.526 - - 96 12.622
*Em milhares de reais
10.2 – Risco de Crédito - Prêmios a Receber: Os valores dos prêmios a receber da Seguradora são todos do
ramo vida (pessoas). a) O prazo médio de parcelamento é de 30 dias a contar da emissão da parcela de prêmios.
b) Detalhamento dos saldos de prêmios de seguros de pessoas:

31/12/2013 31/12/2012
Prêmios Redução Prêmios a Prêmios Redução Prêmios a

a ao Valor Receber a ao Valor Receber
Pessoas Receber Recuperável   Líquidos Receber Recuperável   Líquidos
A vencer ............................... 202 - 202 285 - 285
Vencidos de 1 a 30 dias ...... 893 - 893 1.069 - 1.069
Vencidos de 31 a 60 dias .... 25 - 25 103 - 103
Vencidos de 61 a 90 dias .... 14 (14) - 120 (120) -
Vencidos de 91 a 120 dias .. 45 (45) - 66 (66) -
Vencidos de 121 a 150 dias 25 (25) - 30 (30) -
Vencidos de 151 a 180 dias 42 (42) - 19 (19) -
Vencidos de 181 a 365 dias 376 (376) - 152 (152) -
Superior a 365 dias .............    483 (483)         -    297 (297)         -

2.106 (986) 1.120 2.142 (685) 1.457
*Em milhares de reais
Os prêmios a receber vencidos líquidos de IOF totalizam o valor de R$ 1.999 mil com uma redução (R$ 936 mil)
totalizando prêmios a receber líquido no valor de R$ 1.062 mil.
Ativos Financeiros

Sem Com
Composição dos Ativos Rating Rating Rating Agência Rating Agência Rating Agência
Caixa e Bancos .................................. 171 - - - - - - -
Equivalentes de Caixa
Fundos - FI RF TIT PÚBLICOS .......... 21.653 - - - - - - -
Disponíveis para venda
Letra Financeira - BANRISUL ............. - 208 AAA S&P Aaa Moody´s AA- Fitch
Letra Financeira - BANCO BTG PACTU - 352 AA+ S&P Aaa Moody´s - -
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA - 350 - - Aaa Moody´s - -
Letra Financeira - BCO VOTORANTIM . - 349 AAA S&P Aaa Moody´s - -
Letra Financeira - BCO SANTANDER - 352 AAA S&P Aaa Moody´s - -
Letra Financeira - BCO ALFA
 INVESTIMENTOS .............................. - 335 - - Aaa Moody´s AA Fitch
DPGE - BIC BANCO S/A ..................... - 213 AA- S&P Aa2.br Moody´s A+ Fitch
Debênture - RODOVIAS COLINA ....... - 102 brAA+ S&P - - - -
Debênture - TELEFÔNICA BRASIL .... - 102 brAAA S&P - - - -
Debênture - AES TIETE S/A ............... - 48 - - Aa2 Moody´s AA Fitch
Debênture - TRANS. ALIANÇA ........... - 56 - - Aa1 Moody´s - -
Debênture - RODONORTE CONC ..... - 62 brAAA S&P - - - -
Debênture - ELEKTRO EL. SERV ...... - 125 brAAA S&P - - - -
Debênture - CIA CVRD ....................... - - - - - AAA Fitch
Fundos - FIDC BONSUCESSO .......... 10 - - - - - - -
Prêmios a Receber ............................ 2.106 - - - - - - -
Crédito Operações Capitalização .... 9 - - - - - -
Títulos e Créditos a Receber ........... 4.586 - - - - - -
Despesas Antecipadas ..................... 204 - - - - - - -
Custo de Aquisição Diferidos .......... 253 - - - - - - -
Exposição Máxima ao risco de crédito 28.992 2.653 - - - - - -
*Em milhares de reais
10.3 – Risco de Mercado: A quantificação ou mensuração do risco de mercado baseia-se na decomposição das
operações nos seus respectivos fatores de risco e, a partir desta, da realização das seguintes análises, entre
outras: Valor em Risco - VaR (Medida estatística que proteja a perda máxima do valor do ativo ou de uma carteira
em condições normais de mercado. Teste de Estresse (Medidas para determinação dos efeitos de condições
extremas de mercado sobre o valor da carteira). As metodologias aplicadas têm como objetivo quantificar os
riscos assumidos, de forma a gerenciar as exposições, de acordo com as suas características, mantendo-as
compatíveis com o apetite a risco, conforme as características dos negócios e das carteiras operadas. Cabe ao
Banco Cooperativo Sicredi (responsável pela gestão dos ativos financeiros da Companhia): 1. Definir a gestão do
risco do mercado e de mediação de performance para os Fundos e Aplicações; 2. Fornecer os preços e taxas de
operações marcadas dos Fundos, conforme regras pré-estabelecidas; 3. Avaliar e definir os limites de cada
categoria; 4. Acompanhar diariamente os limites de cada fundo, se certificando do seu enquadramento legal;
5. Verificar o atendimento à legislação vigente e aos mandatos estabelecidos pela Companhia. 10.4 - Análise
Qualitativa - Objetivos, políticas e processos de gestão de riscos: A Seguradora atua junto ao mercado com
produtos de seguros coletivos do segmento de pessoas, destacando-se os ramos Vida–0993 e de Acidentes
Pessoais– APC-0982, respectivamente. O modelo de negócio da Companhia é visto como simples, onde seus
produtos são constantemente avaliados e tem apresentado taxas de sinistralidades adequadas ao longo do tem-
po. Nos ramos principais de sua operação Vida-0993 e APC-0982, a Seguradora trabalha basicamente com
contratos de vigência anual, os quais apresentaram taxas de sinistralidade (Sinistro Direto/Prêmio Direto) de
46,1% e 37,8%, respectivamente, em 2013. As áreas técnica, produção, subscrição e regulação são as responsá-
veis em auxiliar na identificação, monitoramento e mitigação dos riscos de subscrição da Seguradora, a qual
passou a operar com o instrumento do resseguro em apenas um contrato para cobertura de catástrofe, envolven-
do o produto de Acidentes Pessoais de Passageiros – APP, vinculado ao ramo APC-0982. Para os demais produ-
tos, em vista da característica dos riscos assumidos, a Companhia não vê necessidade de contratar a operação
de resseguro. A Seguradora define risco de seguro como aquele transferido por qualquer contrato onde haja a
possibilidade futura de que o evento de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização resul-
tante do evento de sinistro. Presente a teoria da probabilidade para a precificação de seus prêmios, a Seguradora
entende que o principal risco atinente aos seus contratos está presente nos sinistros avisados, em situações
onde os pagamentos das indenizações resultantes desses eventos possam exceder ao valor contábil de seus
passivos atuariais, todavia esta situação não vem ocorrendo nos últimos exercícios. A estrutura de gestão de
riscos da Seguradora considera a similaridade dos riscos transferidos pelos seus contratos nos ramos em que
opera, bem como a experiência acumulada ao longo dos anos para lidar com os riscos ao qual está inserida,
sendo que seu principal segmento de atuação, conforme já mencionado, é o de Seguros de Pessoas em ramos
coletivos. As políticas de subscrição de riscos da Seguradora são definidas através de sua diretoria, com apoio do
departamento técnico. A Seguradora está atenta quanto ao treinamento de seus funcionários, principalmente no
que tange aos aspectos de controles internos, e, em relação ao seu pessoal de vendas, procura monitorar a
qualidade dos negócios propostos pelos corretores e escritórios regionais, a fim de avaliar e melhorar o seu
desempenho junto ao mercado. 10.5 - Análise Quantitativa - 10.5.1 - Sobre os produtos: a) Seguros de Pes-
soas – coletivos: A Seguradora tem sua força de operação fixada nos seguros de vida coletivos, conforme
mencionado, os quais oferecem principalmente as coberturas de morte qualquer causa e morte por acidente,
concentradas nos ramos de Vida-0993 e Acidentes Pessoais-0982, operando também nos ramos Prestamista-
0977 e Eventos Aleatórios-0990, porém em menor escala do que os anteriores, todos eles estruturados da forma
tradicional e no regime de repartição simples (mutualista). b) Previdência complementar: A MBM Seguradora
possui um grupo remanescente de participantes com a cobertura de sobrevivência, todos já tendo cumprido a
fase de diferimento, com provisão residual para resgate constituída. 10.5.2 - Concentração de Risco e Análise
de Sensibilidade: Em uma abordagem quantitativa segregada, os seguros de pessoas coletivos responderam
por 100% dos prêmios auferidos pela Seguradora em 2013, repetindo o mesmo comportamento do ano de 2012,
pois já por algum tempo não ocorre mais arrecadação dos planos de previdência, os quais permanecem com 322
participantes. Em 31 de dezembro de 2013, a carteira de seguros de pessoas contava com aproximadamente
267,5 mil segurados, onde os ramos Vida-0993 e APC-0982 concentraram 95,98% dos prêmios arrecadados no
respectivo ano de 2013, ficando os 4,02% restantes com os ramos Prestamista-0977 e EA-0990. Em relação ao
ano anterior, a arrecadação dos ramos Vida-0993 e APC-0982 havia atingido 96,03% do total de prêmios, ficando
os restantes 3,97% para os demais ramos. Para fins de divulgar o parâmetro financeiro de receita, no ano de 2013
a Seguradora arrecadou R$ 15,9 milhões de prêmios diretos, valor este que em 2012 havia atingido R$ 19,4
milhões, excetuado o ramo DPVAT que não faz parte desta análise. Os valores dos prêmios do segmento de
Pessoas estão assim compostos:
Pessoas - Coletivo Prêmios auferidos 2013 Prêmios auferidos 2012
Ramos: 0977, 0982, 0990 e 0993 R$ 15,9 milhões R$ 19,4 milhões
A concentração dos riscos em vigor pelas U.F., agrupadas conforme as regiões da Resolução CNSP nº 282/
2013, está assim distribuída, considerando o ano de 2013:

                                                                                                    Por R$ 1,00
Regiões de Risco Prêmios Diretos (R$) Concentração de Risco (%) Sinistros Diretos (R$)
Região 1 AM, PA, AC, RR, AP, RO 3.603 0,0% 91.860
Região 2 PI, MA, CE ................... 72.128 0,5% 60.537
Região 3 PE, RN, PB, AL ............ 543.852 3,4% 316.963
Região 4 SE, BA ......................... 1.086.536 6,8% 991.718
Região 5 GO, DF, TO, MT, MS ... 751.172 4,7% 346.033
Região 6 RJ, ES, MG .................. 848.541 5,3% 226.873
Região 8 PR, SC e RS ................ 12.688.802 79,3% 4.663.134
Total ............................................. 15.994.634 100,0% 6.697.118
Diante dos números apresentados, denota-se que a Região Sul (8) concentrou 79,3% da arrecadação, seguido pela
Região (4) com 6,8%, Região (6) com 5,3%, Região (5) com 4,7%, ficando 3,9% distribuído entre as demais regiões.
A Seguradora utiliza as seguintes premissas atuariais para seus planos de seguros coletivos: - Base de dados
composta por informações referentes a um período concernente com as apólices com riscos em vigor; - Utilização
de Tábuas Biométricas aprovadas pela legislação, nas coberturas por morte quando não acidental; e - Observação
da sinistralidade estatística e avaliação atuarial do seu equilíbrio. Para efeito de Teste de Sensibilidade, avaliado o
contexto técnico que envolve a Seguradora, optou-se por estudar a rubrica de sinistralidade, a qual resguarda um

componente importante de sensibilidade, pois uma oscilação inesperada e conti-
nuada em seu desempenho pode ocasionar reflexos importantes nos indicadores
de equilíbrio da Companhia, cujos parâmetros observados no ano de 2013 e no
mesmo período dos dois anos anteriores foram os seguintes:
Pessoas Coletivo – Parâmetros de sinistralidade

Sinistralidade* Sinistralidade* Sinistralidade*
Ramos          ano 2013          ano 2012          ano 2011
Pessoas – Coletivo ...... 41,9% 32,7% 25,3%
*Sinistro Direto / Prêmio Direto
Analisando-se os cenários da tabela acima, e observando o seu comportamen-
to, denota-se que esta premissa operacional de sinistralidade vem apresentan-
do um crescimento relevante, entretanto, considerando-se as expectativas de
que este nível de crescimento deverá abrandar, vamos proceder ao teste de
sensibilidade adotando-se um agravo de 20% junto ao parâmetro de despesas
com sinistros de eventos não ocorridos, com o objetivo de verificarem-se quais
seriam os reflexos no TAP da Seguradora. Sendo assim, os resultados auferidos
pelo teste encontram-se expostos na tabela abaixo:
Teste de Sensibilidade – Comparativo em 31/12/2013

                                       por R$ 1,00
Resultados Resultados do TAP

GRUPOS           do TAP  com Sensibilidade
Seguros – Eventos Ocorridos PR ..... (2.571.021,98) (2.571.021,98)
Seguros – Eventos Não Ocorridos PR (8,14) 18.467,32
Seguros – Eventos Não Ocorridos PF - -
Previdência Complementar ............... (95.975,98) (95.975,98)
Como conclusão do Teste de Sensibilidade realizado, considerando o agrava-
mento da rubrica de sinistros aplicado nos fluxos do grupo de Seguros – Even-
tos Não Ocorridos, o mesmo apresentou pequeno reflexo em seu resultado,
situação esta que refletiria na necessidade de provisionamento complementar
residual do respectivo grupo, na ordem de R$ 18 mil, diferentemente do que
ocorreu no resultado do TAP normal, o qual está apresentado em item especí-
fico mais a frente. De modo geral, em relação ao grupamento de Seguros –
Eventos Não Ocorridos, o cenário possibilitou que se testasse o impacto quan-
to ao parâmetro de sinistralidade, conforme apresentado acima, mesmo que
não tal premissa não apresente reflexos no demais indicadores relacionados a
taxas de juros, índices de conversibilidade, inflação e excedente financeiro.
Pelo perfil ínfimo de participantes nos planos de previdência, considerando que
os mesmos encontram-se apenas em status de resgates a regularizar, onde
não se observou nenhum caso de conversão em renda ou de pagamento de
resgate nos últimos anos, bem como que os planos não possuem a previsão de
distribuírem excedente financeiro, o teste de sensibilidade não tem qualquer
reflexo em relação ao respectivo grupo de previdência complementar.
Tabelas de desenvolvimento de sinistro (bruto) - Comportamento da pro-
visão de sinistros em anos posteriores aos anos de constituição: A tabela
abaixo mostra a movimentação das provisões para sinistros da Seguradora,
denominada de tábua de desenvolvimento de sinistros:
Segmento de Pessoas – Coletivo

                                                              Por R$ 1.000
Período 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Saldo anterior ............ 1.719 2.290 1.164 1.778
Retidos ....................... 5.656 4.723 6.353 6.718
Exercício atual ............. 4.170 4.158 4.797 4.709
Exercícios anteriores ... 1.486 564 1.556 2.009
Pagamentos ............... 5.085 5.849 5.739 5.278
Exercício atual ............. 3.096 3.620 3.972 3.330
Exercícios anteriores ... 1.989 2.229 1.767 1.947
Saldo final .................. 2.290 1.164 1.778 3.219
Não incluem as provisões do DPVAT.
A tabela a seguir mostra o desenvolvimento de pagamentos de sinistros. O
objetivo dessa tabela é demonstrar a consistência da política de provisionamento
de sinistros da Seguradora.
Segmento de Pessoas – Coletivo

                                                             Por R$ 1.000
Período 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Provisão período anterior 1.719 2.290 1.164 1.778
Pagamentos
Um ano mais tarde ............ 1.457 1.574 1.217 924
Dois anos mais tarde ......... 1.647 1.853 1.367 -
Três anos mais tarde ......... 1.795 1.972 - -
Quatro anos mais tarde ..... 1.847 - - -
11 - Teste de adequação do passivo – TAP: Em consonância com o IFRS 4,
CPC11 e normativos SUSEP, foi elaborado o Teste de Adequação do Passivo -
TAP da MBM Seguradora, instituído pela Circular SUSEP nº 457/2012, cuja
abrangência está vinculada aos contratos dos planos de seguros com riscos
em vigor na data base de 31/12/2013. O resultado do TAP, avaliado a valor
presente na respectiva data base, tem como intuito constatar a necessidade ou

12 – Quadro de Movimentações de Prêmios a Receber, Aplicações e Comissão Diferida
Avisos / Emissão/ Recebimentos/

Saldo Anterior Aplicação Cancelamentos/ Resgates Atualizações Saldo Final
Prêmios a Receber 31/12/2011 2.244 20.482 - 20.584 - 31/12/2012 2.142

31/12/2012 2.142 16.892 - 16.929 - 31/12/2013 2.106
Aplicações 31/12/2011 13.523 21.489 - 16.836 1.236 31/12/2012 19.413

31/12/2012 19.413 21.117 - 17.906 1.691 31/12/2013 24.316
Comissão Diferida 31/12/2011 277 2.770 2.730 - - 31/12/2012 316

31/12/2012 316 2.184 2.247 - - 31/12/2013 253
*Em milhares de reais
13 – Redução ao Valor Recuperável: A entidade revisa, mensalmente, o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
11419 - REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
Valor provisão contrato IBCM lançado na conta 1141807 ............................................................................................................................................... 26
PDD Aluguéis inadimplentes 06/2013 lançado na conta 11411 ...................................................................................................................................... 129
Valor reembolso Seguradora Líder lançado na conta 1141825 ...................................................................................................................................... 634
TOTAL ................................................................................................................................................................................................................................. 789
11489 - REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
Pagamento de garantia contratual - Pregão eletrônico nº 019/2011 através do proc. Licitatório lançado na conta 114886 .....................................   40
TOTAL ................................................................................................................................................................................................................................. 40
*Em milhares de reais
14 – Tabela de Desenvolvimento de Provisões Judiciais: Para as contingências da entidade classificadas pela Assessoria Jurídica como perdas
potenciais foram constituídas provisões de acordo com os critérios e exigências adotados pela SUSEP, e são julgadas suficientes para o caso de eventuais
perdas. Estas contingências são de natureza cível e trabalhista e estão assim classificadas:

TOTAL QTD. AÇÕES BAIXA DA
SALDO ANTERIOR  PAGO  PAGAS CONSTITUIÇÃO  PROVISÃO SALDO FINAL

CONTINGÊNCIAS 31/12/2011 926 49 4 110 223 31/12/2012 764
TRABALHISTAS 31/12/2012 764 31 1 473 14 31/12/2013 1.192
CONTINGÊNCIAS 31/12/2011 378 322 22 272 148 31/12/2012 181
CÍVEIS 31/12/2012 181 46 20 559 457 31/12/2013 237
*Em milhares de reais

não de se proceder a garantias financeiras complementares às provisões cons-
tituídas, com vistas a garantir plenamente os riscos assumidos com estas ope-
rações. Para a realização do TAP, a Seguradora agrupou os contratos de acor-
do com as características e bases técnicas de seus planos, desconsiderando
as operações do ramo DPVAT, resultando em quatro (4) grupos, conforme
abaixo: 1. Seguro de Pessoas – eventos ocorridos (Prêmios registrados):
Congrega todos os ramos de seguros operados pela Seguradora, cujo evento
gerador da indenização já tenha ocorrido e seja referente a prêmios registra-
dos. 2. Seguro de Pessoas – eventos não ocorridos (Prêmios registrados):
Congrega todos os ramos de seguros operados pela Seguradora, cujo evento
gerador da indenização ainda não tenha ocorrido e seja referente a prêmios
registrados. 3. Seguro de Pessoas – eventos não ocorridos (Prêmios futu-
ros): Congrega todos os ramos de seguros operados pela Seguradora, cujo
evento gerador da indenização ainda não tenha ocorrido e seja referente a
prêmios futuros. 4. Previdência complementar: planos com cobertura por so-
brevivência (carteira residual em resgates). Critérios técnicos utilizados nas
projeções dos fluxos: Para os grupos acima, foram feitos até 8 (oito) fluxos de
caixa, os quais estão estruturados em consonância com a Circular SUSEP 457/
2012 e conforme as características de cada grupo, seguindo a estrutura e pre-
missas descritas a seguir: Período utilizado nas projeções: o prazo entre a
data inicial (riscos vigentes na data base), e o final da vigência destes contra-
tos (ou a data da sua renovação); Os respectivos fluxos foram numerados
de I a VIII, identificados conforme abaixo, os quais são aplicados a partir
do seguinte critério: Fluxos utilizados, conforme a necessidade, especifi-
camente para Pessoas - Eventos Ocorridos: Fluxo I: Sinistros a pagar de
eventos já ocorridos; Fluxo VII: Salvados e ressarcimentos, se houver. Fluxos
utilizados, conforme a necessidade, especificamente para Pessoas - Even-
tos Não Ocorridos: Fluxo II: Sinistros a pagar de eventos ainda não ocorridos;
Fluxo III: Estimativa de prêmios futuros que não estejam contidos na PPNG
constituída na data base do teste; Fluxo V: Despesas de comercialização inci-
dentes sobre as estimativas de prêmios futuros, constantes do Fluxo II, não
considerando novas vendas. Fluxos utilizados, conforme a necessidade,
para todos os Grupos: Fluxo IV: Despesas administrativas, relacionadas a
riscos cujas vigências tenham se iniciado até a data base do TAP; Fluxo VI:
Despesas com resgates, saldamentos, garantias e excedentes financeiros, se
houver; Fluxo VIII: Outras receitas/despesas não incluídas nos fluxos anterio-
res. Nos cálculos das estimativas correntes dos diversos fluxos de caixa, foram
adotadas as seguintes premissas e bases técnicas: • Estatísticas de sinis-
tralidade: Para o Fluxo II considerou-se as taxas de sinistralidades observa-
das nas respectivas carteiras, cujo período de abrangência foi adequado a cada
situação. • Taxa de Juros e índice de preços: A taxa de juros livre de risco
adotada neste trabalho foi a disponibilizada pela SUSEP ao mercado segura-
dor, por meio de seu site, cuja aplicação na Seguradora foi realizada em conso-
nância com os índices de preços constantes dos seus respectivos contratos, ou
seja, para os Grupos 1, 2 e 3 foi utilizado o IGPM/FGV, e para o resíduo de
previdência complementar (Grupo 4) adotou-se a Taxa Referencial - TR. • Mé-
todo de apuração: Do valor presente obtido em decorrência dos fluxos de
caixa realizados para cada um dos agrupamentos da Seguradora, foram sub-
traídos os saldos contábeis das provisões técnicas, em conformidade com o
disposto no § 1º do artigo 8º da Circular SUSEP nº 457/2012, deduzida, se for
o caso, dos Custos de Aquisição Diferidos-CAD e/ou dos Ativos Intangíveis
diretamente relacionados às respectivas provisões, gerando, a partir daí, os
resultados de cada grupo, os quais, se positivos, deverão ser reconhecidos na
PCC ou em forma de ajuste na própria provisão que o originou, conforme o
caso. A tabela a seguir demonstra os resultados obtidos no TAP da MBM Segu-
radora, segregados por grupamento:
TAP - Resultados Obtidos nos Fluxos de 31/12/2013:

                                                                        por R$ 1,00
Provisões CAD e/ou

VP - Fluxos Técnicas em Ativos Resultados
GRUPOS        de Caixa  31/12/2013* Intangíveis        do TAP**
Seguros – Eventos
 Ocorridos PR ....... 3.239.883,77 5.810.905,75 0,00 (2.571.021,98)
Seguros – Eventos
 Não Ocorridos PR 92.377,34 345.820,21 253.434,73 (8,14)
Seguros – Eventos
 Não Ocorridos PF (4.672.448,49) 0,00 0,00 0,00
Previdência
 Complementar ..... 0,00 95.975,98 0,00 (95.975,98)
*Exceto a PCC, se houver.
**Os valores negativos da coluna “VP - Fluxos de Caixa” são considerados
NULOS para fins de apuração do resultado. Conclusão: O TAP resultou em
valor negativo para todos os grupos da tabela acima, indicando que as provi-
sões técnicas constituídas na data base são superiores aos valores presentes
necessários advindos dos testes, portanto sem a necessidade de constituição
de provisão complementar.

15 – Passivo Contingente: A Companhia é parte passiva em processos
judiciais envolvendo ações cíveis e trabalhistas. Na forma preconizada na
Seção XXIII – Das Provisões, Passivos Contingentes e Ativos contingentes,
Artigo 27 do Anexo IV à Circular SUSEP nº 464/13, e com fundamento nas
disposições constantes no Pronunciamento CPC nº 25, fixou-se os critérios
para o reconhecimento do risco, os quais estão descritos em Nota Técnica. A
estimativa do valor para fazer face às prováveis perdas futuras que não
satisfaçam os critérios de reconhecimento, inicialmente, é pelo valor
contratado. A posição dos passivos contingentes em 31/12/2013 é a seguinte:
Passivo Contingente                          31/12/2013

Quantidade Estimativa
Demandas Trabalhistas ............................ 9 430
Demandas Cíveis ....................................... 75 411
Demandas Sinistros ..................................   86 1.017
Total ............................................................. 170  1.858
*Em milhares de reais
16 – Imposto de Renda e Contribuição Social: O Imposto de Renda está
calculado alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de
10% sobre a base de cálculo que ultrapassar a 20 mil reais, mês. A Contribuição
Social está calculada a alíquota de 15% sobre o lucro líquido antes da dedução
do imposto de renda, ajustado na forma da legislação vigente.

      31/12/2013       31/12/2012
 IRPJ CSLL  IRPJ CSLL

Lucro Líquido ............................... 6.734 6.734 3.914 3.914
(+) Despesas Não Dedutíveis ....... 789 789 417 417
(-) Receitas Não Tributáveis ......... - - (4) (4)
(=) Base de Cálculo ..................... 7.523 7.523 4.327 4.327
Alíquota - 15% ............................... 1.128 1.128 649 649
Adicional IRPJ - 10% .................... 728 - 409 -
Dedução PAT .................................     (10)        -     (10)        -
Valor a Pagar ................................ 1.847 1.128 1.048 649
*Em milhares de reais
17 – Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado é de R$
13.218.000 mil, divididos em 28.012.102 (Vinte e oito milhões, doze mil e
cento e duas) Ações Ordinárias e 302.043 (Trezentas e duas mil e quarenta
e três) Ações Preferenciais.
18 – Detalhamento das Contas de Resultado 31/12/2013 31/12/2012
a) Rendas com Taxas e Emissão de Apólices
Receita com Emissão Apólices DPVAT ............... 1.636 1.586
Total ...................................................................... 1.636 1.586
b) Sinistros Ocorridos
Indenizações Avisadas Administrativas .............. 6.371 6.154
Indenizações Avisadas Judiciais ......................... 326 199
Indenizações Avisadas Consórcio DPVAT .......... 17.576 16.708
Despesas Consórcio DPVAT ............................... 4.561 3.538
Provisão Sinistro .................................................. 2.066 2.098
Outros Serviços Assistência ................................       (99)       127
Total ...................................................................... 30.801 28.824

c) Custo de Aquisição Diferidos 31/12/2013 31/12/2012
Comissão s/Prêmio Retido .................................... 3.121 4.340
Despesas com Inspeção de Riscos ..................... 37 40
Variação do Custo de Aquisição Diferido ............       63      (40)
Total ....................................................................... 3.221 4.339
d) Despesas Administrativas
Despesas c/Pessoal Próprio ................................. 4.843 5.438
Despesas c/Serviços de Terceiros ....................... 1.611 1.998
Despesas c/Localização e Funcionamento ......... 1.155 1.385
Despesas c/Publicidade e Propaganda ............... 243 245
Despesas c/Tributos .............................................. 1.444 1.570
Despesas c/Publicações ....................................... 79 47
Despesas c/Donativos e Contribuições ............... 59 53
Outras Despesas Administrativas ........................ 336 704
Despesas Adm. Convênio DPVAT ........................   1.158   1.437
Total ....................................................................... 10.929 12.877
e) Receitas Financeiras
Receitas c/Aplicações no Mercado Aberto .......... 1.363 944
Receitas c/Títulos de Renda Fixa Privada .......... 325 287
Receitas c/Títulos de Renda Variável .................. 1 4
Outras Receitas .....................................................   2.246   2.259
Total ....................................................................... 3.935 3.494
f) Despesas Financeiras
Despesas c/Títulos Renda Variável ..................... 3 (15)
Despesas Financeiras c/Operações Seguros ..... 2.081 2.627
Outras Despesas Financeiras ..............................       31        20
Total ....................................................................... 2.114 2.632
g) Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais ........................................... 498 691
Despesas Patrimoniais .........................................    (191)     (255)
Total ....................................................................... 307 436
h) Outras Receitas/Despesas Operacionais
Outras Receitas c/Operações de Seguros .......... 7.236 7.523
Outras Despesas c/Operação de Seguros .......... (4.586)  (4.277)
Total ....................................................................... 2.650 3.245
i) Resultado nas Operações de Resseguros
Despesas c/Resseguros .......................................      (39)          -
Total ....................................................................... (39) -
*Em milhares de reais
19 – Demonstração do cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado e Margem
de Solvência 31/12/2013 31/12/2012
Patrimônio Líquido .................................................... 19.953 14.882
Participação coligadas e controladas em
 empresas financeiras 100% ...................................... (116) (689)
Ativos Intangíveis ........................................................ (43) (41)
Despesas Antecipadas ................................................ (204) (57)
Patrimônio Líquido Ajustado ................................... 19.589 14.094
A) 0,2 Prêmio Ret. Anual Méd. – últimos 12 meses .. 8.658 8.882
B) 0,33 Sinistro Ret. Anual Méd. – últimos 36 meses 9.591 8.901
C) Margem de Solvência (valor de A ou B- > o maior) 9.591 8.901
*Em milhares de reais
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES PARECER AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE

PARECER ATUARIAL  –  MBM SEGURADORA S.A.  –  DATA BASE 12/2013

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS»»» Continuação MBM Seguradora S.A.
20 – Capital Base, Capital Adicional e Capital Mínimo Requerido

31/12/2013 31/12/2012
Capital Base ................................................... 6.200 6.200
Capital Adicional ........................................... 5.263 5.677
Parcela capital adicional baseado no risco
 de subscrição ................................................. 4.363 5.153
Parcela cap. adic. baseado no risco de crédito 1.152 933
Parcela cap. adic. baseado no risco operacional 224 -
Benefício da diversificação ............................. (476) (409)
Capital Base + Capital Adicional ................. - 11.877
Margem de Solvência .................................... 9.591 8.901
Capital Mínimo Requerido ............................ 9.591 11.877
Patrimônio Líquido ajustado ........................ 19.589 14.094
Suficiência/Insuficiência ............................... 9.997 2.217
*Em milhares de reais
21 – Cobertura das Provisões Técnicas: Em 31 de dezembro de
2013, os ativos vinculados à SUSEP, para garantia de Provisões
Técnicas da sociedade, líquidas de Direitos Creditórios, encontram-
se cobertas pelos seguintes títulos e bens; conforme a Resolução
nº 3308, de 31/08/2005 e Resolução nº 3358, de 31/03/2006 do
Banco Central do Brasil - BACEN e as Circulares SUSEP nº 284 de
15/02/2005 e nº 300, de 29/08/2005. 31/12/2013 31/12/2012
Provisões Técnicas ........................... 6.253 5.101
Depósitos Judiciais ........................... (338) -
Provisões para Cobertura ................ 5.915 -
Ativos Garantidores .......................... 8.165 8.010
Depósito a Prazo - CDB ...................... - 1.050
Debêntures .......................................... 494 498
Fundos de Investimento Renda Fixa .. 5.002 4.081
DPGE ................................................... 213 222
Quotas e Fundos de Investimento ...... 10 44
Letras Financeiras - LF ....................... 1.945 1.707
Imóveis ................................................ 500 408
Suficiência .......................................... 2.250 2.909
*Em milhares de reais

22 – Convênio DPVAT: Desde Janeiro de 2006, a Sociedade ade-
riu ao Convênio DPVAT. Atualmente contamos com uma participa-
ção de 0,68468%, estando discriminado os prêmios e sinistros do
Convênio DPVAT conforme o quadro abaixo:

31/12/2013 31/12/2012
Prêmio Retido ...................................... 27.545 25.397
Prêmio Ganho ..................................... 27.616 25.111
Sinistro Retido ..................................... 24.107 22.076
Sinistralidade ....................................... 87,29% 87,92%
*Em milhares de reais
23 – Depósitos de Terceiros
Prêmios e Emolumentos Recebidos 31/12/2013 31/12/2012
de 01 a 30 dias .................................... 699 658
Saldo ................................................... 699 658
*Em milhares de reais
24 – Transações com Partes Relacionadas: As operações com
partes relacionadas são feitas exclusivamente com a sua Contro-
ladora MBM Previdência Privada. As principais transações são: 1.
Despesas administrativas repassadas pela utilização da estru-
tura física e de pessoal; 2. Aluguel do andar do prédio da con-
troladora MBM Previdência Privada.
Seguradora 31/12/2013 31/12/2012
Ativo
Outros Créditos a Receber .......................     227     207

227 207
Passivo
Outras Obrigações a Pagar ......................     225       22

225 22
Resultado
Despesa com aluguel ................................ (44) (44)
Receita com repasse folha de pagamento 1.352 2.015
Despesa com pró-labore ........................... (1.461) (1.178)

(154) 792
*Em milhares de reais

25 – Distribuição dos Dividendos: A distribuição dos dividendos
está assim representada:

31/12/2013 31/12/2012
Resultado Líquido ..................................... 3.759 2.217
Realização da Reserva de Reavaliação ... 538 55
(=) Resultado Líquido do Exercício ........... 4.296 2.273

Destinação do Lucro
Reserva Legal 5% .................................... 215 114
Base de Cálculo Dividendos ..................... 4.082 2.159
Dividendos Mínimos Obrigatórios 25% 1.020 540
Dividendos Complementares ................. 3.061 1.619
*Em milhares de reais

26 – Outros Valores a Receber: Em outubro de 2013 houve a alie-
nação do imóvel da Rua dos Andradas nº 756/762 para a empresa
CVS Hotel e Turismo Ltda pelo valor de R$ 2.800.000,00 (Dois mi-
lhões e oitocentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
recebidos no ato pela empresa e o restante de R$ 2.700.000,00
(Dois milhões e setecentos mil reais) após a assinatura de finan-
ciamento com a Caixa Econômica Federal, assim classificados em
Créditos a Receber no ativo da empresa.

Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas de MBM SEGURADORA S/A                                                                             Porto Alegre – RS
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da MBM SEGURADORA S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício 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 Seguradora 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 necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa responsabilidade é a 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 das 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 Seguradora 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 financei-
ras 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 referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da MBM SEGURADORA S/A em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2014.
SOARES & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES – CRCRS 4.236

LUIZ FERNANDO SILVA SOARES RICARDO SCHMIDT
Responsável Técnico – Contador CRCRS 33.964 Contador CRCRS 45.160

27 – Investimentos Relevantes: A empresa possui participação na
Seguradora Líder (0,69345%) desde 01/2007 no valor de R$
116.152,16 (Cento e dezesseis mil, cento e cinquenta e dois reais e
dezesseis centavos), onde estava classificado contabilmente em
Outros Investimentos. No mês de dezembro/2013, a empresa reclas-
sificou este investimento em ações/quotas de empresas financeiras
ou equiparadas deixando o valor da participação pelo custo. Em se-
tembro de 2013 houve alienação na venda das ações do IRB Brasil
Resseguros para a empresa FIP Caixa Barcelona no valor de R$
772.562,13 (Setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta
e dois reais e treze centavos). O valor foi baixado na conta investi-
mento em ações/quotas de empresas financeiras ou equiparadas.
28 – Reserva de Lucros – Especial para dividendos: A empresa
conforme determinação do Conselho de Administração em
Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/03/2013 definiu não
distribuir os dividendos do ano de 2012 no valor de R$ 2.158.876,69
(Dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e
seis reais e sessenta e nove centavos), passando este valor a inte-
grar a reserva de lucros especial para dividendos. Houve a baixa
dos dividendos minoritários não pagos dos anos de 2005, 2006 e
2008 totalizando o valor de R$ 12.305,55 (Doze mil, trezentos e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos), passando este valor a
integrar a reserva de lucros especial para dividendos, pela não
manifestação dos acionistas minoritários.

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2014.

Jair Beltrami Paulo Benhur de Oliveira Costa Luiz Eduardo Dilli Gonçalves Jorge Luiz Prestes Braga
Diretor Presidente Diretor Operacional Diretor Comercial Diretor Administrativo-Financeiro

CPF 191.714.550-00 CPF 369.900.780-49 CPF 400.624.730-34 CPF 289.093.300-82

Daiane Frota Machado Alexandre Turk de Almeida
Téc. Contábil CRC/RS 77875 Atuário Responsável Técnico

CPF 826.847.310-04 ALM Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda – CIBA Nº 102
CNPJ 08.614.081/0001-21

A Avaliação Atuarial elaborada para os planos de seguro e de previdência operados pela MBM Seguradora S.A., em conformidade
com a Circular SUSEP nº 272/2004, e observando principalmente as Resoluções CNSP nos. 281/2013 e 162/2006, no que couber, e
a Circular SUSEP nº 462/2013, demonstrou que suas provisões técnicas constituídas em 31/12/2013 encontram-se adequadas
frente aos respectivos normativos legais, cujas análises realizadas fizeram uso de bases de dados com qualidade apropriada.
Os cálculos e testes de consistência realizados nas provisões de prêmios e sinistros, de forma geral, acusaram adequação dos valores
constituídos frente às operações que devem oferecer cobertura. O ajuste aplicado na metodologia de cálculo da Provisão de Sinistros a
Liquidar – PSL no decorrer de 2013, com ênfase nas demandas judicias, refletiu em adequação técnica de seu provisionamento.
Ademais, não foram constatadas situações relevantes durante a elaboração da presente Avaliação Atuarial, cujas provisões encon-
tram-se analisadas de forma pormenorizada no respectivo relatório. Os resultados advindos do Teste de Adequação do Passivo –
TAP, realizado em consonância com a Circular SUSEP nº 457/2012, não demandou necessidade de provisionamento complementar.

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2014.
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda Paulo Benhur de Oliveira Costa Alexandre Turk de Almeida

CNPJ nº 08.614.081/0001-21 – CIBA nº 102 Diretor Responsável Técnico Atuário MIBA nº 1034

1. Examinamos o Teste de Adequação do Passivo – TAP e as provisões técnicas constituídas pela MBM Seguradora S/A, na data
base de 31/12/2013, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração, conforme os dados que nos foram repassados pela
sua área técnica. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas informações, conforme Resolução CNSP 135/
2005, quanto ao aspecto de segurança vinculada ao seu passivo atuarial.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com os princípios básicos atuariais e compreenderam: (a) o planejamento dos
trabalhos, considerando a evolução e relevância dos saldos das provisões e do TAP, (b) a constatação das evidências, com base em
entrevistas e testes efetuados através dos registros e das informações técnicas recebidas, e (c) a avaliação das práticas e metodologias
atuariais mais representativas adotadas pela Seguradora e utilizadas para o registro de suas operações.
3. Em nossa opinião, o passivo atuarial auditado, considerando-se a relevância dos saldos consolidados das provisões constituídas
e o resultado advindo do TAP, está dimensionado em conformidade com suas normas técnicas, legais e boas práticas atuariais, e
encontra-se adequado aos respectivos compromissos assumidos em seus planos, cujo detalhamento e eventuais recomendações
encontram-se no relatório analítico de Auditoria Atuarial.                            Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2014.

ATUÁRIA BRASIL Assessoria, Consultoria e Auditoria – CNPJ 06.114.280/0001-45 - CIBA 0087
EDER GERSON A. DE OLIVEIRA – Atuário MIBA 630 LUIZ ERNESTO BOTH – Atuário MIBA 425
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