
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014

RELATÓRIO DA DIRETORIA

SENHORES ACIONISTAS,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 
submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de Junho 
de 2014 e 2013, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes.
A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS registrou Prê-
mios Emitidos no 1º. Semestre de 2014, incluindo as opera-
ções do convênio DPVAT, no montante de R$ 138.858.955 
(Cento e trinta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e 
oito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais), contra R$ 
131.954.998 (Cento e trinta e um milhões, novecentos e 
cinquenta e quatro mil e novecentos e noventa e oito reais) 
de 2013, representando um crescimento de 5%.
Sem as operações de DPVAT passou de R$ 114.490.518 
(Cento e catorze milhões, quatrocentos e noventa mil e 
quinhentos e dezoito reais) no 1º. Semestre de 2013, para 
R$ 119.791.418 (Cento e dezenove milhões, setecentos e 
noventa e um mil e quatrocentos e dezoito reais) em 2014, 
representando um crescimento de 5% em operações pró-
prias da Companhia.
Ainda como meta para os próximos exercícios, a compa-
nhia pretende realizar parte dos seus ativos imobiliários, 
que hoje estão estimados a valor de mercado em R$ 
34.000.000 (Trinta e quatro milhões de reais), que somado 
aos seus Ativos Financeiros de R$ 70.000.000 (Setenta 
milhões de reais) atinge o montante de R$ 104.000.000 
(Cento e quatro milhões). Isto representará melhor   de-
sempenho financeiro da Carteira de Investimentos em Ati-
vos Garantidores. 
Além dos recursos acima, contamos com novos aportes de 

capital a serem realizados pelos acionistas no montante de 
R$ 13.000.000 (Treze milhões de reais), o que demonstra 
por parte dos acionistas total confiança na atividade e ges-
tão da Companhia perante parceiros e fornecedores.
A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS vem aprimoran-
do sua estrutura operacional e administrativa visando uma 
melhor eficácia dos processos e adotando as seguintes 
medidas: criação do Departamento de Controladoria, Cria-
ção do Departamento de Tecnologia da Informação voltada 
para o Desenvolvimento de Sistemas, Revisão dos Con-
troles Internos, adequação dos processos de Compliance, 
Gestão de Riscos; Comitê Atuante que visa à tomada de 
decisões na prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção 
à fraude. 
A seguir destacamos as seguintes ações relacionadas à 
criação de departamentos:
- Departamento de Controladoria, tendo como principais 
funções: Planejamento - determinação de um plano de 
ação que forneça uma base estimativa do grau de sucesso 
provável, para que os objetivos traçados sejam atingidos; 
Organização - para que haja a execução dos planos é ne-
cessária uma estrutura que defina o tipo de organização 
requerido para o sucesso dessa execução;  Direção - coor-
denação das divisões das tarefas, com indicação clara de 
autoridade, poder, responsabilidade e lealdade; Controle 
- função que mede o desempenho presente em relação a 
padrões esperados, com a devida correção, quando ne-
cessário.
- Departamento de Desenvolvimento – TI – tendo como 
principais atribuições planejar, organizar, monitorar, avaliar 
e orientar as atividades relacionadas à gestão de Tecnolo-
gia da Informação, bem como desenvolver novas soluções 

para um melhor relacionamento entre segurados, parcei-
ros e SUSEP.
 A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS conta com 10 
filiais devidamente constituídas e legalizadas, nos estados 
da Região Sul, Sudeste e Nordeste do país, para melhor 
atender e distribuir sua produção. Estas filiais estão loca-
lizadas em pontos estratégicos, visando um atendimento 
diferenciado para seus segurados e parceiros.
Atuante na responsabilidade social, e contando com a par-
ticipação dos funcionários, a COMPANHIA MUTUAL DE 
SEGUROS promove a arrecadação de itens de higiene 
pessoal, limpeza e alimentação para entidades carentes. 
Atualmente participam deste projeto: Lar Gotas de Flor 
com Amor no Dia Internacional do Brincar e com o Lar dos 
Idosos – Vivência Feliz.
No exercício de 2014 a Companhia não promoveu qual-
quer alteração de controle acionário direto ou indireto e 
não foram firmados Acordos de Acionistas.
Em atendimento às normas emanadas pela SUSEP, de-
claramos possuir capacidade financeira para manter até 
o vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados 
na categoria “mantidos até o vencimento”.
A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS mantem presta-
ção de serviço diferenciada, com alto padrão no atendi-
mento a corretores e preços competitivos, se destacando 
pelo desempenho e eficiência. 
Os administradores e colaboradores da COMPANHIA 
MUTUAL DE SEGUROS se esforçam para conceder aos 
segurados e parceiros tranquilidade na segurança de seu 
patrimônio.

São Paulo, 29 de Agosto de 2014.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Em R$)
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 30 DE JUNHO 2014 E 2013 (Em R$)

Saldos em 31.12.2012 18.102.479,00         29.400.000,00                                          539.240,00                   51.887,05                 (14.513.772,60)                33.579.833,45              
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
  Ajustes de Exercícios Anteriores (29.503,06)                       (29.503,06)                    
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
  Realização (14.640,00)                   14.640,00                        -                               
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 56.752,68                 56.752,68                     
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (5.448.431,34)                  (5.448.431,34)               
Saldos em 30.06.2013 18.102.479,00         29.400.000,00                                          524.600,00                   108.639,73               (19.977.067,00)                28.158.651,73              
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
  Ajustes de Exercícios Anteriores (3.241,08)                         (3.241,08)                      
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL
  Estorno de aumento por subscrição conf. AGE de 22/07/2013 (29.400.000,00)                                         (29.400.000,00)             
  Aumento por subscrição conf. AGE de 25/07/2013 10.500.000,00                                          10.500.000,00              
  Aumento por subscrição conf. AGE de 29/07/2013 6.000.000,00                                            6.000.000,00                
  Aumento por subscrição conf. AGE de 30/08/2013 8.000.000,00                                            8.000.000,00                
  Aumento por subscrição conf. AGE de 30/08/2013 12.200.000,00                                          12.200.000,00              
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
  Realização (14.640,00)                   14.640,00                        -                               
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 34.702,04                 34.702,04                     
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (2.619.387,47)                  (2.619.387,47)               
Saldos em 31.12.2013 18.102.479,00         36.700.000,00                                          509.960,00                   143.341,77               (22.585.055,55)                32.870.725,22              
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
  Ajustes de Exercícios Anteriores (18.253,14)                       (18.253,14)                    
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
  Realização (14.640,00)                   14.640,00                        -                               
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (43.507,84)                (43.507,84)                    
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (8.722.072,48)                  (8.722.072,48)               
Saldos em 30.06.2014 18.102.479,00         36.700.000,00                                          495.320,00                   99.833,93                 (31.310.741,17)                24.086.891,76              

As notas explicativas  anexas são parte integrante das demonstrações contábeis
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013. (Em R$)

DISCRIMINAÇÃO CAPITAL SOCIAL AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL 
SOCIAL EM APROVAÇÃO

RESERVAS DE 
REAVALIAÇÃO AJUSTE TVM LUCROS/PREJUÍZOS 

ACUMULADOS TOTAL

 

AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 1681 - 4º, 5º E 6º ANDARES - BROOKLIN NOVO - SAO PAULO - SP - 04571-000 - TEL (5511) 5508-6000 - FAX (5511) 5508-6001

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 (EmR$)

30.06.2014 30.06.2013
Prêmios Emitidos 138.858.955,02 131.954.998,21
(+/-) Variação das Provisões Técnicas de Prêmios (2.201.362,85) (4.346.311,78)
(=) Prêmios Ganhos Nota 29 136.657.592,17 127.608.686,43
(+) Receita com Emissão de Apólices Nota 29 1.099.217,08 1.047.328,61
(-) Sinistros Ocorridos Nota 29 (88.932.397,41) (85.513.673,35)
(-) Custo de Aquisição Nota 29 (33.976.353,23) (31.705.956,91)
(-) Outras Receitas e Despesas Operacionais Nota 29 (5.310.149,18) 3.007.412,16
(+) Resultado com Resseguro Nota 31 4.239.171,63 4.285.872,70
    (+) Receita com Resseguro 27.192.092,49 25.416.287,12
    (-) Despesa com Resseguro (22.952.920,86) (21.130.414,42)
(-) Despesas Administrativas Nota 32 (21.672.515,50) (21.792.293,75)
(-) Despesas com Tributos Nota 33 (4.177.230,20) (4.282.640,11)
(+) Resultado Financeiro Nota 34 3.266.137,39 1.891.587,60
(+) Resultado Patrimonial 3.666,72 3.508,44
(=) Resultado Operacional (8.802.860,53) (5.450.168,18)
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos não Correntes 80.788,05 1.736,84
(=) Resultado Antes dos Impostos e Participações (8.722.072,48) (5.448.431,34)
   (-) Imposto de Renda Nota 13 0,00 0,00
   (-) Contribuição Social Nota 13 0,00 0,00
   (-) Participações sobre o Lucro 0,00 0,00
(=) Lucro Líquido/Prejuízo (8.722.072,48) (5.448.431,34)
(/) Quantidade de ações 18.102.479 18.102.479
(=) Lucro Líquido/Prejuízo por ação (0,48)                      (0,30)                      

As notas explicativas  anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 1681 - 4º, 5º E 6º ANDARES - BROOKLIN NOVO - SAO PAULO - SP - 04571-000 - TEL (5511) 5508-6000 - 
FAX (5511) 5508-6001

ATIVIDADES OPERACIONAIS 30.06.2014 30.06.2013
Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdencia e taxas de gestão e outras 143.169.611,76 131.287.506,98
Recuperações de sinistros e comissões 28.624.284,54 60.837.129,24
Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) 13.081.167,05 12.790.189,95
Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e comissões (116.237.098,37) (105.381.453,40)
Repasses de prêmios por cessão de riscos (33.817.027,17) (60.886.480,44)
Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros (7.567.395,46) (2.563.019,92)
Pagamentos de despesas e obrigações (20.299.630,29) (21.632.752,02)
Outros pagamentos operacionais (2.457.943,30)      (889.890,09)         
Recebimentos de juros e dividendos 755.464,63 651.019,96
Constituição de Depósitos Judiciais (2.448.890,93) (777.398,10)
Resgates de Depósitos Judiciais 1.039.047,82 621.987,83
Pagamentos de Participações nos Resultados (395.422,47) (350.416,52)
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 3.446.167,81 13.706.423,47
Impostos e Contribuições Pagos (3.126.852,01) (5.719.662,08)
Juros Pagos (283.835,38) (31.360,23)
Investimentos financeiros:

Aplicações (20.838.056,83) (21.996.906,76)
Vendas e resgates 19.599.412,12 8.454.515,49

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais (1.203.164,29) (5.586.990,11)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda:

Investimentos 0,00 5.966,84
Imobilizado 860.887,98 763.012,98

Pagamento pela Compra:
Investimentos (21.060,55) (1.406,57)
Imobilizado (2.078.437,14) (86.874,69)
Intangível (26.557,50) 0,00

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (1.265.167,21) 680.698,56
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de Capital 1.330.000,00 6.000.000,00
Redução de Capital 0,00 (100.000,00)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento 1.330.000,00 5.900.000,00

Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa (1.138.331,50) 993.708,45

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 1.470.340,42 1.033.081,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 332.008,92 2.026.789,59

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
CNPJ Nº 75.170.191/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 (Em R$) - MÉTODO DIRETO

As notas explicativas  anexas são parte integrante das demonstrações contábeis
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 (EmR$)

30.06.2014 30.06.2013

Resultado Líquido do Período (8.722.072,48) (5.448.431,34)

Outros Resultados Abrangentes (47.120,98) 41.889,62
   Ajustes de Exercícios Anteriores (18.253,14) (29.503,06)
   Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários - Disponível para Venda (43.507,84) 56.752,68
   Realização da Reserva de Reavaliação 14.640,00 14.640,00

Resultado Abrangente Total (8.769.193,46) (5.406.541,72)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
CNPJ No. 75.170.191/0001-39

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013.        
(Em R$)

As notas explicativas  anexas são parte integrante das demonstrações contábeis
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 (EmR$)
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
30 DE JUNHO 2014

1 – APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS é uma seguradora privada que opera nas 
diversas modalidades de seguros de bens e de pessoas desde 1973, com capital 
100% nacional e composto em sua totalidade por ações ordinárias nominativas.  
As demonstrações contábeis são elaboradas com base em registros permanentes, 
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, sob os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade e orientações das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), 
bem como as Resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, 
regulamentadas por Circulares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
e apresentadas em conformidade com o Plano de Contas das Sociedades Segura-
doras e Entidades Abertas de Previdência Complementar, instituído pela Circular 
SUSEP nº 483/2014 e anexos.
As demonstrações contábeis foram elaboradas em Reais (R$), que é a moeda fun-
cional da Companhia, e estão apresentadas em R$ 1,00.

2 – POLÍTICA CONTÁBIL
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia para o registro das suas 
transações são as seguintes:
a) O resultado é apurado segundo o regime de competência.
b) Os prêmios de seguros são contabilizados conforme a emissão da apólice/certifi-
cado/endosso ou a vigência dos riscos para os casos em que o risco se inicia antes 
da sua emissão, conforme parágrafo 1º do Art. 8º Capítulo II – Normas Básicas da 
Circular SUSEP nº 483/2014.
c) As provisões técnicas são calculadas de acordo com as Notas Técnicas Atuariais, 
Resolução CNSP 281/2013 e Circulares da SUSEP. 
 - A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída para os seguros com 
características de riscos a decorrer (a partir da emissão ou do início da vigência do 
risco, o que ocorrer primeiro), observadas as condições e prazos de cada contrato, 
líquidos dos prêmios de cosseguro cedidos. O total de PPNG inclui a provisão para 
riscos vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE) 
- A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída por estimativa de pagamentos 
prováveis, bruta de resseguro e líquida da recuperação de cosseguro cedido, deter-
minada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço. A PSL, 
quando necessário, é ajustada pela IBNER e Estimativa de Salvados e Ressarcidos.
- A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) é constituída com base 
na experiência histórica do período transcorrido entre a data da ocorrência e a data 
do aviso. O total da IBNR inclui a Estimativa de Salvados e Ressarcidos.
- A provisão de despesas relacionadas (PDR) é constituída por estimativa de pa-
gamentos prováveis, bruta de resseguro e líquida da recuperação de cosseguro 
cedido, A provisão das despesas relacionadas a sinistros é determinada com base 
nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço. A provisão de IBNR das 
Despesas Relacionadas é constituída com base na experiência histórica do período 
transcorrido entre a data da ocorrência e a data do aviso das despesas relacionadas 
a sinistro.
- A provisão complementar de cobertura (PCC) deverá ser constituída quando for 
constatada insuficiência nas provisões técnicas no Teste de Adequação de Passivos 
(TAP), conforme disposto na Circular SUSEP nº 457/2012. 
d) As despesas de comercialização são reconhecidas no resultado simultaneamente 
com os prêmios de seguros, inclusive quanto ao diferimento dos custos de aquisi-
ção. 
e) Os sinistros são contabilizados na data do recebimento dos respectivos avisos 
de sinistros.
f) Os prêmios e comissões de resseguros cedidos foram contabilizados com base 
nas estimativas de repasses de responsabilidades ao ressegurador, observadas às 
condições e prazos pactuados nos contratos de resseguro.
g) As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço e quando devido, são ajustadas ao 
valor de mercado. 
h) Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição e as deprecia-
ções e amortizações são calculadas pelo método linear às taxas permitidas pela 
legislação fiscal. Os itens não estão sujeitos a mudanças voláteis e significativas no 
valor justo que requeiram reavaliações anuais previstas na NBC TG 27. (R1)
i) O imposto de renda é calculado à alíquota base de 15% mais adicional de 10% 
sobre o lucro real tributável, quando auferido, previsto em lei e em conformidade 
com a NBC TG 32 (R1). A contribuição social é calculada à alíquota de 15%.
j) A redução ao valor recuperável de ativos, quando aplicável, é constituída confor-
me previsto na NBC TG 01 (R2) e Parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 3º do anexo IV das 
Normas Recepcionadas da Circular 483/2014 ou com base em estudo baseado no 
histórico de perdas.
k) A avaliação de ativos e passivos é conforme a NBC TG 12, registrados a valor 
presente conforme o perfil de cada operação. Todos os ativos e passivos estão 
avaliados ao custo e, quando devidos e de direito, são atualizados de acordo com 
as condições pactuadas, encargos financeiros, ou legais devidos, até a data do 
balanço. 

3 – CONTEXTO OPERACIONAL
A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS opera com seguros de danos e pessoas 
em todos os ramos e Regiões do País, sendo os seus principais ramos de atuação 
os seguintes: RCF e APP, Crédito, Prestamista, VG e AP. O critério de gerenciamen-
to de risco é definido com base em trabalhos técnicos supervisionados pela Diretoria 
Técnica e considerando os riscos de subscrição e créditos envolvidos na avaliação. 

4 - CONCILIAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em R$)

5 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (Em R$)
A Companhia mantém os seguintes investimentos em Títulos e Valores Mobiliários, 
classificados segundo a categoria e avaliados a valor de mercado.

Os níveis acima foram definidos conforme segue: Nível 1: títulos com cotação em 
mercado ativo, Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no Nível 1 
mas cuja precificação é direta ou indiretamente observável e Nível 3: títulos que não 
possuem seu custo determinado com base em um mercado observável.

a)Os Títulos da Dívida Pública Nacional (LFT/LTN), investidos diretamente pela 
Companhia estão avaliados de acordo com os índices oficiais fornecidos pela Insti-
tuição custodiante, com taxa de juros SELIC, sendo constituída uma provisão para 
ajuste ao valor de mercado secundário (ANBIMA) no valor de R$ 99.833,93, conta-
bilizada em conta específica do Patrimônio Líquido, sendo classificados como dis-
poníveis para venda.
b)Os Certificados de Depósitos Bancários (CDB) estão constituídos pelo valor de 
custo, acrescidos dos rendimentos auferidos conforme taxa de juros CDI, até a data 
do balanço e estão classificados como disponíveis para negociação.
c)As Quotas de Fundo de Investimento, investidos diretamente pela Companhia, no 

total de R$ 2.478.228,19, estão avaliados de acordo com os índices oficiais forne-
cidos pela Instituição custodiante, classificados como disponíveis para negociação.
d)As Quotas de Fundo de Investimento, administradas pelo Convênio DPVAT, no 

Companhia Mutual de Seguros
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O ELO PERFEITO PARA GARANTIR SEUS NEGÓCIOS



total de R$ 36.911.213,68, como garantidores da respectiva Reserva Técnica, estão 
constituídos pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço, classificados como disponíveis para negociação.

6 – RISCO DE LIQUIDEZ, RISCO DE MERCADO E RISCO DE CRÉDITO: A com-
panhia mantém uma política conservadora de investimentos, centralizando suas 
aplicações em papéis de renda fixa com pulverização conforme normas do Banco 
Central.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
30 DE JUNHO 2014

Risco de Mercado: Risco relacionado à incerteza de retornos sobre os investimen-
tos: As taxas contratadas são as usuais de mercado, SELIC para Títulos Públicos 
(LFTs/LTNs) e CDI para Certificados de Depósitos Bancários (CDBs). 
Risco de Liquidez: Risco relacionado a perdas na realização imediata dos ativos: 
Nas aplicações sempre são consideradas a Possibilidade de negociação do título, 
bem como resgates antes do vencimento e suas possíveis perdas. Nos investimen-
tos da companhia as expectativas de perdas são baixas em razão do perfil conser-
vador da carteira.
Risco de Crédito: Risco relacionado ao recebimento de valor contratado: A com-
panhia pratica o prazo médio de 6 (seis) meses em suas parcelas de seguros, reali-
zando a provisão para risco de créditos relacionados a prêmios de seguros. Existem 
controles e medidas próprias para garantir o baixo nível de inadimplência. Em rela-
ção aos investimentos financeiros são consideradas as seguintes premissas: Situ-
ação econômico-financeira da empresa emissora de título; Grau de endividamento; 
Capacidade de geração de resultados; Fluxo de caixa; Avaliação da situação do 
mercado no qual a empresa emissora do título está inserida.

7 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Em R$)
As aplicações financeiras apresentaram a seguinte variação relativa a novas aplica-
ções, resgates, rendimentos e ajustes a valor de mercado. 

8 – PRÊMIOS A RECEBER (Em R$)
As Operações da Companhia possuem período médio de parcelamento de 6 (seis) 
meses, adotando os efeitos de redução ao valor recuperável conforme § 1º do Art. 
3º das Normas Recepcionadas – Anexo IV da Circular SUSEP 483/2014. O detalha-
mento a seguir indica os saldos, considerando os prazos de vencimento (aging) e 
valores de redução apurados.

9 – MOVIMENTAÇÃO PRÊMIOS A RECEBER (Em R$)

10 – CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM RESSEGURADORAS (Em R$)
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A Companhia constitui Redução ao Valor Recuperável com base em estudo técnico 
que leva em consideração o histórico de perdas, conforme prevê o Art. 2º das Nor-
mas Recepcionadas – Anexo IV da Circular SUSEP 483/2014.

11 – ATIVOS DE RESSEGURO – PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$)

12 – TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER (Em R$)
Nessa rubrica estão registrados os saldos de transações sobre a venda de imo-
bilizados, já ajustados ao valor presente, desdobrados em Curto e Longo Prazo 
em função do vencimento das respectivas parcelas mensais e Outros Créditos a 
Receber.

13 – PROVISÕES PARA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (Em R$)
Com base nos prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social acumula-
dos, a Companhia ajusta a provisão para o imposto de renda e contribuição social, 
por ocasião dos balanços. As alíquotas consideradas foram de 15% para o Imposto 
de Renda e de 15% para a Contribuição Social. Conforme Parágrafos 2º, 3º e 4º 
Artigo 35 do Anexo I – Normas Básicas, da Circular SUSEP 483/2014 foi constituída 
provisão para ajuste aos valores prováveis de realização dos créditos tributários.  

14 – DETALHAMENTOS DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (Em R$)

15 – SALVADOS E RESSARCIMENTOS (Em R$)
O estoque de salvados está registrado sob a rubrica “Bens a Venda” no valor de R$ 
1.418.334,65. A companhia não mantém valores em contas a receber provenientes 
da venda de Salvados e Ressarcimentos, por se tratar de operações com recebi-
mento a vista.

16 – DETALHAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERI-
DO (Em R$)
A movimentação de Despesas de Comercialização Diferidas está discriminada a 
seguir

As despesas de comercialização são diferidas e amortizadas de acordo com o prazo 
de vigência das apólices, apresentando os seguintes prazos médios de diferimento 
em seus principais ramos: 23-RC Ônibus - 100 dias, 48-Crédito Interno - 30 dias, 
53-RCF Veículos - 75 dias e 93-Vida em Grupo - 365 dias. 

A seguir, a discriminação dos custos de aquisição por natureza (tipo) da despesa, 
segregando por grupos de ramos.
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17 – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS FINANCEIRAS
Os investimentos em Participações Societárias expressos no Ativo referem-se a:

18 - DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE IMÓVEIS E DA RESERVA DE REA-
VALIAÇÃO (Em R$)
Os imóveis são de uso próprio e apresentam os seguintes valores residuais. 

A Companhia optou pela manutenção do valor de reserva de reavaliação até a sua 
efetiva realização, conforme previsto na Lei 11.638/07. 

19 – COMPOSIÇÃO DO ATIVO DIFERIDO (Em R$)
Os ativos diferidos são constituídos nas datas dos respectivos pagamentos e 
estão sendo amortizados à razão de 20% ao ano, com prazo para diferimento de 5 
(cinco) anos. 

A Companhia optou pela manutenção dos valores em seu ativo diferido até a sua 
completa amortização, conforme previsto na Lei 11.638/07.

20 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Em R$)
Nessa rubrica estão registrados os saldos de transações sobre a aquisição de 
imóveis e outros ativos, já ajustados ao valor presente, desdobrados em Curto e 
Longo Prazo em função do vencimento das respectivas parcelas mensais.

21 – DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM RESSEGUROS (Em R$)

22 – COMPOSIÇÃO DOS DEPÓSITOS DE TERCEIROS (Em R$)

23 – MOVIMENTAÇÃO PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$)

24 – DETALHAMENTO DE SALDO DAS PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$)

25 – DESENVOLVIMENTO DE SINISTRO (Em R$) 
A evolução dos sinistros contempla o movimento relativo a operações próprias da 
Companhia, sendo ajustada pela provisão de IBNR e IBNER.
As tabelas seguintes demonstram as atuais estimativas de sinistros ocorridos com-
parados com as correspondentes estimativas de anos anteriores.
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26 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
A análise de sensibilidade demonstra o impacto no resultado da Companhia de uma 
mudança razoável e possível em apenas um único fator. Ressaltamos que nas ope-
rações de seguros não existem riscos cambiais significativos.

Sensibilidades em 30 de junho de 2014: O teste de sensibilidade foi efetuado con-
siderando as mesmas bases do teste do LAT com variação nas premissas listadas 
abaixo:

27 – SINISTROS E OUTRAS CONTINGÊNGIAS PASSIVAS (Em R$)
A Companhia é parte em processos de natureza fiscal e cível. As respectivas pro-
visões foram estimadas levando-se em conta a legislação em vigor (NBC TG 25 e 
Normas Susep), a opinião dos assessores jurídicos, a natureza, a complexidade dos 
processos e o posicionamento dos tribunais quando ocorridos. O histórico de perda 
e outros critérios que permitem a estimativa, o acompanhamento e o saldo, estão 
assim resumidos:

a)Provisões Fiscais: As provisões fiscais no total de R$ 243.921,33 referem-se a 
multas lançadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, cuja exigi-
bilidade a Companhia discute judicialmente e estão provisionadas no Passivo Não 
Circulante, baseada na opinião de seus consultores jurídicos.

b)Provisões Cíveis (Não relacionadas a Sinistro): As provisões cíveis no total de 
R$ 252.573,73 referem-se a ações judiciais não relacionadas a sinistro, cuja exigi-
bilidade a Companhia discute judicialmente e estão provisionadas no Passivo Não 
Circulante, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, quando classificadas 
como perda provável.

c) Provisões Cíveis (Sinistro a Liquidar): As contingências cíveis relacionadas a 
sinistros estão registradas pelo valor de R$ 46.823.957,04 para sinistros próprios 
e R$ 11.631.142,25 para sinistros do Consórcio DPVAT. As ações judiciais são de 
autoria de segurados que pleiteiam e/ou discordam da regulação do sinistro por 
parte da seguradora quanto ao mérito e/ou valor a título de indenização. Tais sinis-
tros fazem parte da Reserva de Sinistro a Liquidar (PSL – Judicial) que baseado na 
opinião de seus consultores jurídicos, estas provisões estão classificadas em perda 
provável, possível ou remota e seus valores são estimados conforme os critérios 
previstos na Resolução CNSP nº 281/2013.

d) Demais Contingências Passivas: São relacionadas as contingências cíveis e 
fiscais, que foram avaliadas pelos nossos assessores jurídicos e classificadas com 
probabilidade de perda possível, as quais não devem ser reconhecidas contabilmen-
te, conforme identificamos a seguir: Cíveis: Proc. 000.04.124941-0 da 40ª Vara Cível 
SP, trata-se de ação de execução, onde já foram julgados embargos procedentes 
para a exclusão da Mutual do pólo passivo da ação, Proc. 344.01.2010.005574-0 
da 3ª Vara Cível SP, ação anulatória com pedido sucessivo de indenização, onde 
se teve o julgamento da extinção do processo por mérito, Proc. 001/1.10.0095406-5 
da 17ª Vara Cível RS ref. ação de rescisão contratual, onde a companhia discute a 
legitimidade da parte acerca da indenização. Fiscais: Proc. 16327.721266/2013-70, 
16327.001681/2010-61, 16327.720464/2010-73 e 16327.720463/2010-29, onde a 
companhia discute a legalidade de lançamentos de ofício relativos à glosa de des-
pesas base para impostos federais incidentes sobre o Lucro e Serviços Tomados 
de Terceiros.
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28 – TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO (TAP)
Em 30/06/2014, conforme estabelecido pela Circular SUSEP nº 457 de 14 de 
dezembro de 2012, a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS elaborou o Teste de 
Adequação do Passivo para todos os contratos de seguro vigentes na data base 
de aplicação e/ou execução do teste. No cálculo da TAP adotamos:
•Rentabilidade Mensal dos Ativos: estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) livre 
de risco definidas pela SUSEP (IGPM);
•Rentabilidade Mensal para Passivos: estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) 
livre de risco definidas pela SUSEP (IPCA);
•Tábua biométrica BR-EMS para o cálculo dos sinistros decorrentes dos riscos 
pessoais;
•Sinistralidade de cada ramo considerando a sinistralidade observada com a proje-
ção de agravação para os próximos 12 meses;
•Mantidos os mesmos níveis de resseguro observados, ou seja, mantido os mes-
mos níveis de retenção pela companhia.
Este teste considera o valor presente dos passivos dos contratos de seguro brutos 
de resseguro, deduzidos das despesas de comercialização diferida, confrontado 
com as provisões técnicas, agrupados pelos ramos de seguro.
Neste teste foi adotada metodologia que considera nossa melhor estimativa de to-
dos os fluxos de caixa futuros dos contratos de seguros, brutos de resseguro, trazi-
dos a valor presente pela taxa de juros conforme Circular SUSEP 457/2012. 
O Teste de Adequação do Passivo apresentou-se suficiente para garantir todos os 
compromissos da seguradora decorrentes de seu fluxo financeiro, conforme estabe-
lece o Art. 16 da Circular SUSEP nº 457/2012. 

29 – SINISTROS OCORRIDOS E RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DE SEGU-
ROS (Em R$)

30 – ÍNDICES DE DESPESA DE COMERCIALIZAÇÃO E SINISTRALIDADE (Em 
R$)

31 – RESULTADO COM OPERAÇÕES DE RESSEGUROS (Em R$)

32 – DETALHAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Em R$)

33 – DETALHAMENTOS DAS DESPESAS COM TRIBUTOS (Em R$)

34 – RESULTADO FINANCEIRO (Em R$)

35 – GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$) 
Os ativos vinculados para garantia das provisões técnicas estão representados por 
Títulos de Renda Fixa Públicos (LFTs/LTNs), Certificados de Depósito Bancário 
(CDBs), Quotas de Fundos de Investimento, Imóveis e Depósitos Judiciais na se-
guinte proporção: 
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36 – PRÊMIOS DE RESSEGURO (Em R$)
Para fins de contratação é observado a gestão de risco sob os seguintes aspectos: 
cessão máxima, exposição total ao risco de crédito do ressegurador, limite de 
cessão por rating e limite de crédito por ressegurador. Através da JLT Corretagem 
de Resseguros foi firmado contrato com os resseguradores locais: IRB-Brasil, Aus-
tral e Markel (Alterra) e Admitidos: Hannover – Classificação: AA- (STANDARD & 
POOR’S) Liberty Mutual – Classificação: A (A.M.BEST) e Everest – Classificação: 
A1 (Moody’s Investors Services) e através da THB Corretagem de Resseguro foi 
firmado contrato com os resseguradores locais: IRB-Brasil, Austral e Terra Brasis.    

37 – TÁBUAS, TAXAS DE CARREGAMENTO E TAXAS DE JUROS (Em R$)
No ramo 93 – Vida em Grupo a tábua aplicável é a AT-83, nos principais ramos a 
companhia adota o Carregamento Interno de até 30% e Carregamento Comercial 
de até 40%, conforme o perfil do produto. A taxa de juros utilizada é de 6,57% ao 
ano.

38 – GESTÃO DE RISCOS
A administração adota diversas medidas com o objetivo de identificar as situações 
causadoras de danos e sua probabilidade de ocorrência, com o objetivo de redu-
ção dos impactos a níveis aceitáveis.
Principais procedimentos adotados na Gestão de Riscos:
a) Prévia análise, pelo Departamento Jurídico, de contratos relativos a novos 
produtos;
b) Discussão regular pela Diretoria dos controles internos aplicáveis ao risco de 
subscrição;
c) Coleta de informações necessárias ao desenvolvimento do produto, com análise 
prévia dos riscos pela área técnica e previsão de necessidades, inclusive quanto 
ao cálculo das provisões técnicas;
d) Supervisão dos resultados e performance dos produtos comercializados;
e) Negociações para pulverização dos riscos, através de novos contratos de 
resseguros. 
f) Definição das aplicações financeiras em função das necessidades apuradas na 
subscrição dos riscos e carteiras operadas pela companhia. 

39 – PARTES RELACIONADAS (Em R$)
A Companhia mantém operações com partes relacionadas para a utilização de es-
trutura administrativa-operacional envolvendo os serviços de Call-Center, Informá-
tica, Administração de Apólices, Corretagem de Seguros e Cobrança de contratos 
de crédito quando segurados pela COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

40 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
O valor total ajustado de R$ 18.253,14 é proveniente da Constituição para ajuste 
na Provisão de Participação de Lucros a Pagar – Funcionários. 

41 – DEMONSTRAÇÕES DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO 
(PLA) E MARGEM DE SOLVÊNCIA (Em R$):

Conforme Resolução CNSP 302/2013 de 16/12/2013, houve alteração na metodo-
logia de cálculo do Capital Mínimo Requerido. Em 31/12//2013 o Capital Mínimo 
correspondia ao maior valor entre: Capital Base, Capital de Risco e Margem de 
Solvência, em 30/06/2014 corresponde ao maior valor entre: Capital Base e o Ca-
pital de Risco. 

42 – EVENTOS SUBSEQUENTES
A Companhia Mutual de Seguros avaliou os eventos subsequentes até 27 de Agosto 
de 2014, que é a data da aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria.

43 – CAPITAL SOCIAL
O Capital Social está composto por 18.102.479 ações ordinárias nominativas, com 
valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado no montante 
de R$ 18.102.479,00. O valor de R$ 36.700.000,00 encontram-se como Aumento 
de Capital em Aprovação e em fase de homologação por parte da SUSEP, sendo 
integralizado conforme AGEs de 25/07/2013, 29/07/2013 e 30/08/2013.
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44 – ALTERAÇÃO LEI 12973/2014
Foi publicada em 15 de maio de 2014 a Lei 12.973 que altera a legislação tributária 
federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, a Contribuição para o PIS/PASEP 
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; revoga o 
Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio 
de 2009; dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil entre 
outros. Com a nova lei, a legislação tributária estará alinhada a legislação societária 
e as normas contábeis internacionais, eliminando o conceito da dupla contabilidade. 
Esta alteração não possui reflexo na Companhia.

45 – CONCILIAÇÃO DO LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO COM FLU-
XO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (Em R$)
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À
DD. DIRETORIA DA

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
SÃO PAULO – SP

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da COMPANHIA MUTUAL DE 
SEGUROS, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2014 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisiona-
das pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objeto de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão 
livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidências a respeito dos valores, do relatório do atuário responsável pelos cál-
culos das provisões técnicas e das divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, in-
cluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o au-
ditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstân-
cias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS. 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 apresen-
tação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em 
conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequada-
mente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COM-
PANHIA MUTUAL DE SEGUROS em 30 de junho de 2014, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisiona-
das pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Parágrafos de ênfase

Conforme mencionado na nota explicativa nº 27.c, as contingências cíveis relacio-
nadas a sinistros estão registradas pelo valor de R$ 46.824 mil para sinistros pró-
prios e R$ 11.631 mil para sinistros do Consórcio DPVAT. As ações judiciais são 
de autoria de segurados que pleiteiam e/ou discordam da regulação do sinistro por 
parte da seguradora quanto ao mérito e/ou valor a título de indenização. Tais sinis-
tros fazem parte da Reserva de Sinistro a Liquidar (PSL – Judicial) que baseado 
na opinião dos consultores jurídicos, estas provisões estão classificadas em perda 
provável, possível ou remota e seus valores são estimados conforme os critérios 
previstos na Resolução CNSP nº 281/2013. Nossa opinião não contém modificação 
em função deste assunto.
Conforme descrito na nota explicativa nº 35, a entidade apresentou em 30 de junho 
de 2014, insuficiência de ativos vinculados para garantia das provisões técnicas no 
montante de R$ 9.391 mil (em 31/12/2013 – suficiência de R$ 4.144 mil). Nossa 
opinião não contém modificação em função deste assunto.
Conforme mencionado na nota explicativa nº 39, a COMPANHIA MUTUAL DE SE-
GUROS possui transações significativas com partes relacionadas, decorrentes de 
prestação de serviços de call center, informática, administração de apólices, corre-
tagens de seguros e cobrança de contratos de crédito com empresas do mesmo 
conglomerado econômico-financeiro. Consequentemente, os resultados de suas 
operações poderiam ser diferentes daqueles que seriam obtidos em transações efe-
tuadas em condições normais de mercado. Nossa opinião não contém modificação 
em função deste assunto.

46 – PREJUIZOS ACUMULADOS
A administração da Companhia vem envidando esforços no sentido de reverter a 
atual situação de prejuízos acumulados por meio de ações constantes em seu Plano 
de Negócios, sendo algumas delas relacionadas ao melhor desempenho do seu 
resultado operacional e outras de caráter administrativo mas quem também repre-
sentarão significativa melhora na situação patrimonial da companhia. 
Em complemento às ações acima, alterou sua política de investimentos onde pre-
tende realizar bens imóveis e destinar a totalidade dos recursos obtidos para ativos 
financeiros. 
O aumento de capital em aprovação no valor de R$ 36.700.000, passou por su-
cessivos estornos atendendo normas e solicitações da SUSEP para saneamento 
processual, devendo ser objeto de aprovação ainda neste 2º. Semestre de 2014, 
conforme sinalizado pela SUSEP.
Estas ações demonstram o fiel comprometimento desta administração no sentido de 
cumprir todos os dispositivos legais emanados pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados – CNSP, bem como o cumprimento de normas emanadas pela SUSEP.

São Paulo, 30 de junho de 2014.

 



Conforme descrito na nota explicativa nº 40, a Companhia registrou ajustes de exer-
cícios anteriores no montante de R$ 18 mil, proveniente de ajuste de provisão de 
participação de lucros a pagar – funcionários. Entretanto, devido à irrelevância do 
montante, as demonstrações contábeis não foram ajustadas de acordo com a NBC 
TG 23 (R1) - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro. 
Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto.
Conforme evidenciado na nota explicativa nº 41 – Demonstrações do Cálculo do 
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e Margem de Solvência, a entidade apresentou 
insuficiência de R$ 21.330 mil. Nossa opinião não contém modificação em função 
deste assunto.
Conforme mencionado na nota explicativa nº 44, foi publicada a Lei nº 12.973/2014 
que altera a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pes-
soas Jurídicas – IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, a Con-
tribuição para o PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS; revoga o Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela 
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil entre outros. Com a nova lei, a legislação tributária estará 
alinhada a legislação societária e as normas contábeis internacionais, eliminando o 
conceito da dupla contabilidade. Esta alteração não possui reflexo na Companhia. 
Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto.
Conforme mencionado na nota explicativa nº 46, a administração da Companhia 
vem envidando esforços no sentido de reverter a atual situação de prejuízos acu-
mulados por meio de ações constantes em seu Plano de Negócios, sendo algumas 
delas relacionadas ao melhor desempenho do seu resultado operacional e outras 
de caráter administrativo que representarão significativa melhora na situação pa-
trimonial da Companhia. Em complemento às ações acima, alterou sua política de 
investimentos onde pretende realizar bens imóveis e destinar a totalidade dos recur-
sos obtidos para ativos financeiros. O aumento de capital em aprovação no valor de 
R$ 36.700 mil passou por sucessivos estornos atendendo normas e solicitações da 
SUSEP para saneamento processual, devendo ser objeto de aprovação ainda neste 
2º semestre de 2014, conforme sinalizado pela SUSEP. Estas ações demonstram o 
fiel comprometimento da administração no sentido de cumprir todos os dispositivos 
legais emanados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, bem como 
o cumprimento de normas emanadas pela SUSEP. Nossa opinião não contém mo-
dificação em função deste assunto.

São Paulo, 27 de agosto de 2014.
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