
Companhia de Segur� Aliança da Bahia
Companhia de Capital Aberto

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 30 de junho de 2014 e em 31 de dezembro de 2013

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis referentes ao semestre findo em 30 de 
junho de 2014.

RESULTADO - A Companhia apresentou um lucro de R$ 17.966 mil contra um prejuízo de R$ 1.714 mil do 
mesmo semestre do ano anterior. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - O valor patrimonial da ação em 30.06.2014 ficou avaliado em R$ 22,12 (em 
31/12/2013, R$ 22,82). 

DESEMPENHO OPERACIONAL

PRÊMIOS GANHOS - Os prêmios ganhos consolidados de janeiro a junho de 2014, com os efeitos de 
resseguro, atingiram o valor de R$ 29.917 mil representando um decréscimo de 3,97% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, cujo valor foi de R$ 31.154 mil (nota explicativa nº 18).

SINISTROS - Os sinistros ocorridos consolidados no período de janeiro a junho de 2014, com os efeitos de 
resseguro, alcançaram o valor de R$ 20.794 mil, enquanto no mesmo período do ano anterior o valor foi de 

R$ 21.805 mil revelando um decréscimo de 4,64%. A sinistralidade geral sobre os prêmios ganhos no período 
findo em 30 de junho de 2014 foi de 69,51% (em 30/06/2013, 69,99%) - nota explicativa nº 18.

INVESTIMENTOS EM CONTROLADA E COLIGADAS - O quadro de investimentos (nota explicativa nº 8) 
demonstra a situação atual das participações em controlada e coligadas. 

AUDITORIA - Em  atendimento à Instrução nº 381/2003, da Comissão de Valores Mobiliários, registre-se que 
durante o primeiro semestre de 2014 a Companhia de Seguros Aliança da Bahia só efetuou pagamentos a 
Audicont  Auditores e Consultores por serviços exclusivamente contratados para auditoria das demonstrações 
contábeis.

AGRADECIMENTOS - Manifestamos às autoridades do setor nossa gratidão e alto apreço. Reiteramos, 
também, nossos agradecimentos aos nossos segurados e corretores pela preferência com que continuam nos 
honrando, e aos acionistas pela confiança e consideração que sempre nos têm distinguido, bem como aos 
nossos funcionários pelo apoio e colaboração.

Salvador, 08 de agosto de 2014.

 A ADMINISTRAÇÃO

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTROLADORA CONSOLIDADO
30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
• Caixa e Bancos  363  1.019  2.290  1.522 

Aplicações (notas 3b e 4)  148.759  147.723  152.615  151.577 

Créditos das operações com seguros
   e resseguros
• Prêmios a receber (notas 5 e 5.1)  98  74  941  1.011 
• Operações com seguradoras  20  24  20  24 
• Operações com resseguradoras  1.437  1.228  1.857  4.636 
• Outros créditos operacionais  532  716  532  716 

 2.087  2.042  3.350  6.387 

Ativos de Resseguros - Provisões Técnicas
   (notas 14 e 19)  20.719  21.439  21.243  21.862 

Títulos e créditos a receber
• Títulos e créditos a receber  326  12.723  326  12.723 
• Créditos tributários e previdenciários (nota 6)  325  267  1.043  885 
• Outros créditos  243  1  336  45 

 894  12.991  1.705  13.653 
Outros valores e bens
• Outros valores  99  90  99  90 

Despesas antecipadas  715  55  715  55 
Total do Ativo Circulante  173.636  185.359  182.017  195.146 

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Créditos das operações com seguros
   e resseguros
• Operações com resseguradoras  101  101  101  101 

Ativos de Resseguros - Provisões Técnicas
   (notas 14 e 19)  84.593  80.493  84.593  80.493 

Títulos e créditos a receber
• Créditos tributários e previdenciários (nota 6)  3.476  3.416  3.476  3.416 
• Depósitos judiciais e fiscais (nota7)  62.393  58.495  62.393  58.495 

 65.869  61.911  65.869  61.911 

Total do Realizável a Longo Prazo  150.563  142.505  150.563  142.505 

Investimentos (notas 3c e 7)
• Participações societárias (nota 8)  92.359  80.368  86.040  74.220 
• Imóveis urbanos não destinados
   a uso próprio (nota 8)  20.624  20.778  20.624  20.778 
• Outros investimentos (nota 8)  82  81  82  81 

 113.065  101.227  106.746  95.079 
Imobilizado (notas 3d e 9)
• Imóveis de uso próprio  4.965  5.075  4.965  5.075 
• Bens móveis  503  460  546  466 
• Outras imobilizações  138  139  138  139 

 5.606  5.674  5.649  5.680 
Intangível (nota 3e)
• Outros intangíveis  76  100  76  100 

Total do Ativo Não Circulante  269.310  249.506  263.034  243.364 
TOTAL DO ATIVO  442.946  434.865  445.051  438.510 

CONTROLADORA CONSOLIDADO
30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Contas a pagar
• Obrigações a pagar  684  4.970  700  4.980 
• Impostos e encargos sociais a recolher  333  463  397  666 
• Encargos trabalhistas  1.015  799  1.015  799 

 2.032  6.232  2.112  6.445 

Débitos de operações com seguros
   e resseguros
• Operações com seguradoras  304  240  304  240 
• Operações com resseguradoras  1.633  308  2.498  2.839 
• Corretores de seguros e resseguros  743  883  1.079  1.100 
• Outros débitos operacionais  36  34  36  34 

 2.716  1.465  3.917  4.213 

Depósitos de terceiros  25  34  25  34 

Provisões técnicas - seguros
   (notas 3f, 14 e 19)
• Danos  74.951  66.692  75.775  67.376 
• Pessoas  2.303  2.512  2.303  2.512 

 77.254  69.204  78.078  69.888 
Total do Passivo Circulante  82.027  76.935  84.132  80.580 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar
• Tributos diferidos (notas 3f e 10)  9.200  8.361  9.200  8.361 

Provisões técnicas - seguros
   (notas 3f, 14 e 19)
• Danos  116.558  111.079  116.558  111.079 
• Pessoas  10.796  10.465  10.796  10.465 

 127.354  121.544  127.354  121.544 
Outros débitos
• Provisões judiciais (notas 3f e 11)  54.455  52.794  54.455  52.794 
Total do Passivo Não Circulante  191.009  182.699  191.009  182.699 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 12)
• Capital social  100.000  100.000  100.000  100.000 
• Reservas de reavaliação  11.836  11.954  11.836  11.954 
• Reservas de lucros  33.662  57.948  33.662  57.948 
• Ajustes de avaliação patrimonial  6.328  5.329  6.328  5.329 
• Lucros acumulados  18.084  -  18.084  - 
Total do Patrimônio Líquido  169.910  175.231  169.910  175.231 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  442.946  434.865  445.051  438.510 



Companhia de Segur� Aliança da Bahia
Companhia de Capital Aberto

(Em milhares de reais, exceto o resultado líquido por ação)

(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos Resultados - Semestres findos em 30 de junho de 2014 e de 2013

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Semestres findos em 30 de junho de 2014 e de 2013

Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Semestres findos em 30 de junho de 2014 e de 2013

CONTROLADORA CONSOLIDADO
30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

PRÊMIOS EMITIDOS LÍQUIDOS  27.299  28.756  29.904  31.253 
VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS  1  (108)  13  (99)
PRÊMIOS GANHOS (notas 18 e 20a)  27.300  28.648  29.917  31.154 
SINISTROS OCORRIDOS (notas 18 e 20b)  (20.342)  (21.373)  (20.794)  (21.805)
CUSTOS DE AQUISIÇÃO (notas 18 e 20c)  (3.099)  (6.553)  (4.040)  (7.381)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (nota 20d)  (362)  (185)  (362)  (185)
RESULTADO COM RESSEGURO (nota 20e)
. Receita com resseguro  1.526  1.712  1.809  2.009 
. Despesa com resseguro  (1.611)  (3)  (2.662)  (975)

 (85)  1.709  (853)  1.034 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (nota 20f)  (11.838)  (11.605)  (12.038)  (11.792)
DESPESAS COM TRIBUTOS (nota 20g)  (888)  (1.123)  (994)  (1.233)
RESULTADO FINANCEIRO (nota 20h)  2.011  921  2.501  801 
RESULTADO PATRIMONIAL (nota 20i)  25.193  7.726  24.585  7.631 
RESULTADO OPERACIONAL  17.890  (1.835)  17.922  (1.776)
GANHOS COM ATIVOS NÃO CORRENTES  1  47  1  47 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES  17.891  (1.788)  17.923  (1.729)
IMPOSTO DE RENDA (nota 16)  47  46  15  (13)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (nota 16)  28  28  28  28 
 LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO SEMESTRE  17.966  (1.714)  17.966  (1.714)

QUANTIDADE DE AÇÕES  7.680.000  7.680.000  7.680.000  7.680.000 
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR AÇÃO - Em R$ (básico e diluído)  2,34  (0,22)  2,34  (0,22)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reservas de:

Capital
social

Reavaliação Lucros Dividendo
adicional
proposto

Ajustes de
avaliação

patrimonial
Lucros

acumulados Total
Ativos

próprios
Ativos de
coligadas Legal Outras

Saldos em 31 de dezembro de 2012  100.000  9.299  2.897  14.130  35.308  10.092  6.798  -  178.524 

Dividendos prescritos  -  -  -  -  -  -  -  81  81 
Antecipação de dividendo - RCA de 14/01/2013  -  -  -  -  -  (6.659)  -  -  (6.659)
Dividendo - AGO 02/04/2013  -  -  -  -  -  (3.433)  -  -  (3.433)
Reavaliação de ativos:
Realização (líquida de tributos)  -  (111)  (13)  -  -  -  -  124  - 
Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores
   mobiliários disponíveis para venda  -  -  -  -  -  -  (4.316)  -  (4.316)
Efeitos tributários do ajuste ao valor de mercado  -  -  -  -  -  -  1.726  -  1.726 
Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores
   mobiliários disponíveis para venda - investidas  -  -  -  -  -  -  (852)  -  (852)
Ajuste de conversão de investimento societário no exterior  -  -  -  -  -  -  104  -  104 
Prejuízo líquido do semestre  -  -  -  -  -  -  -  (1.714)  (1.714)

Saldos em 30 de junho de 2013  100.000  9.188  2.884  14.130  35.308  -  3.460  (1.509)  163.461 

Saldos em 31 de dezembro de 2013  100.000  9.077  2.877  14.660  35.308  7.980  5.329  -  175.231 

Dividendo deliberado p/ AGO 27/04/2014  -  -  -  -  (16.306)  (7.980)  -  -  (24.286)
Reavaliação de ativos:
Realização (líquida de tributos)  -  (111)  (7)  -  -  -  -  118  - 
Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores
   mobiliários disponíveis para venda  -  -  -  -  -  -  2.283  -  2.283 
Efeitos tributários do ajuste ao valor de mercado  -  -  -  -  -  -  (913)  -  (913)
Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores
   mobiliários disponíveis para venda - investidas  -  -  -  -  -  -  76  -  76 
Ajuste de conversão de investimento societário no exterior  -  -  -  -  -  -  (447)  -  (447)
Lucro líquido do semestre  -  -  -  -  -  -  -  17.966  17.966 

Saldos em 30 de junho de 2014  100.000  8.966  2.870  14.660  19.002  -  6.328  18.084  169.910 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTROLADORA CONSOLIDADO
30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO SEMESTRE 17.966 (1.714) 17.966 (1.714)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
Dividendos prescritos - 81 - 81
Reavaliação de ativos: Realização (líquida de tributos) 118 124 118 124
Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis para venda 2.283 (4.316) 2.283 (4.316)
Efeitos tributários do ajuste ao valor de mercado (913) 1.726 (913) 1.726
Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis para venda - investidas 76 (852) 76  (852)
Ajuste de conversão de investimento no exterior (447) 104 (447) 104
LUCRO (PREJUÍZO) ABRANGENTE DO SEMESTRE  19.083  (4.847)  19.083  (4.847)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Companhia de Segur� Aliança da Bahia
Companhia de Capital Aberto

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Semestres findos em 30 de junho de 2014 e de 2013

(Em milhares de reais) (Em milhares de reais)

Demonstrações do Valor Adicionado
Semestres findos em 30 de junho de 2014 e de 2013

(Em milhares de reais, exceto a quantidade de ações)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Em 30 de junho de 2014 e de 2013 

1 Contexto Operacional
A Companhia de Seguros Aliança da Bahia (Companhia), constituída em 1870, tem por objetivo social as 
operações nos segmentos de seguros de pessoas e de danos. Atualmente a Companhia está operando com os 
ramos de acidentes pessoais coletivo e vida em grupo, participando inclusive do Consórcio DPVAT.
A Companhia, além da matriz em Salvador, opera com sucursais em São Paulo e Rio de Janeiro e com 
dois representantes (Fortaleza e Belo Horizonte), bem como através de uma subsidiária integral no Uruguai 
denominada Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguay S.A..

2 Apresentação das Demonstrações Contábeis
As práticas contábeis adotadas pela Companhia para o registro das operações e elaboração das 
demonstrações contábeis individuais estão em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com as 
normas regulamentares do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), quando aprovados pelo órgão regulador (SUSEP), e estão sendo apresentadas segundo critérios 
estabelecidos pelo novo plano de contas instituído para as Entidades Abertas de Previdência Complementar, 
Sociedades de Capitalização, Sociedades Seguradoras e Resseguradores Locais, conforme Circular SUSEP 
nº 483, de 6 de janeiro de 2014.
As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatórios 
financeiros (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB). No caso da Companhia estas 
normas diferem daquelas utilizadas para elaboração das demonstrações contábeis individuais no que se refere 
à avaliação do investimento em controlada avaliado pelo método da equivalência patrimonial, enquanto para fins 
das IFRS’s seria pelo custo ou valor justo. Contudo, não há diferença entre o patrimônio líquido e o resultado 
consolidado apresentado e o patrimônio líquido e o resultado da controladora em suas demonstrações contábeis 
individuais. Assim sendo, as demonstrações contábeis consolidadas e as demonstrações contábeis individuais 
da controladora estão sendo apresentadas em um único conjunto de demonstrações contábeis. 
As demonstrações contábeis intermediárias de 30 de junho de 2014 foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 8 de agosto do corrente ano.
Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se mencionado ao contrário 
nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos.
A moeda funcional e de apresentação é o real (R$), sendo os valores das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas expressas em milhares de reais.

3 Principais Práticas Contábeis
a) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência e considera os seguintes principais aspectos:
• Prêmios e comissões
Os prêmios e comissões são apropriados ao resultado pela emissão das respectivas apólices, deduzidos dos 
cancelamentos, restituições, prêmios cedidos em cosseguros, resseguros e informações do consórcio DPVAT 
e diferidos de acordo com o prazo de vigência das apólices, atualizados monetariamente, quando aplicável. 
• Retrocessões
O resultado de retrocessões, decorrente de prêmios, comissões, indenizações, provisões técnicas, outras 
receitas/despesas, é apropriado mensalmente, com base nos valores informados pelo IRB - Brasil Resseguros 
S.A., atualizados monetariamente, quando aplicável. Os valores de retrocessões correspondem às transações 
residuais de participação obrigatória, não estando a Companhia operando pelas condições facultativas.
b) Ativo circulante e realizável a longo prazo (não circulante)
I - Instrumentos Financeiros - Classificação e mensuração (nota explicativa nº 4)
• Títulos para negociação
Representam títulos e valores mobiliários não derivativos com o propósito de serem ativa e frequentemente 
negociados e são reconhecidos ao valor justo, mensalmente, na demonstração do resultado.
• Títulos mantidos até o vencimento
Representam títulos e valores mobiliários não derivativos para os quais existem intenção e capacidade 
financeira para mantê-los em carteira até o vencimento. São avaliados pelos respectivos custos de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos, os quais são creditados no resultado do exercício. Atualmente a 
Companhia não dispõe de instrumentos financeiros desta categoria.

• Títulos disponíveis para venda
Representam títulos e valores mobiliários não derivativos que não se enquadram nas outras categorias. São 
ajustados ao valor de mercado, computando-se as valorizações ou desvalorizações em contrapartida à conta 
“ajustes de avaliação patrimonial” no patrimônio líquido, com seu respectivo efeito tributário. Quando da 
alienação dos títulos procede-se à baixa dos ganhos ou perdas para o resultado.
• Empréstimos e recebíveis
Representam ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um 
mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, 
utilizando o método da taxa de juros efetivos, menos perda por redução ao valor recuperável. Nesta categoria 
se encontram os prêmios de seguro e cosseguro a receber, os sinistros pagos a recuperar, aluguéis e os 
recebíveis por venda de ativos.
A provisão para redução do valor dos créditos de realização duvidosa está constituída tomando por base os 
valores vencidos há mais de 60 dias, para os saldos das contas operacionais, e para os demais créditos o 
montante suficiente para suportar a perda. 
A Companhia não praticou ajustes a valor presente sobre estes itens por não serem aplicáveis.
II - Demais itens
Os demais itens classificados no ativo circulante e no realizável a longo prazo (não circulante) são 
demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
e cambiais incorridos.
A provisão para redução do valor dos demais créditos de realização duvidosa é constituída em base suficiente 
para suportar a perda, quando aplicável.
As despesas de comercialização diferidas são constituídas pelas parcelas residuais de custos despendidos 
na aceitação de seguros e cosseguros aceitos, correspondentes ao período de risco ainda não decorrido, 
quando aplicável.
Nos ativos circulante e não circulante, na rubrica “ativos de resseguros - provisões técnicas”, está considerada 
a parte do ressegurador no montante das provisões de sinistros a liquidar e de despesas relacionadas - PDR.
As participações do ressegurador nas demais provisões técnicas estão consideradas na mesma rubrica do 
ativo circulante.
A Companhia não praticou ajustes a valor presente sobre estes itens por não serem aplicáveis.
c) Investimentos
As participações em controlada e coligadas são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, para fins 
de demonstrações contábeis individuais da controladora. Quando uma mudança for diretamente reconhecida 
no patrimônio da controlada, a controladora reconhecerá sua parcela nas variações ocorridas e divulgará 
esse fato, quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Os demais investimentos, 
representados por outras participações societárias, são contabilizados pelo custo de aquisição, reduzidos ao 
valor recuperável, quando aplicável.
Neste grupo estão classificados, também, os imóveis urbanos não destinados ao uso próprio, aplicando-se o 
método de custo deduzido de depreciações e perdas apuradas na última reavaliação, em 2006.
A Lei nº 11.638/2007 facultou às sociedades estornarem as reavaliações contabilizadas até 31 de dezembro 
de 2008, optando a Companhia pela manutenção dos saldos reavaliados.
Um item do grupo de investimentos é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro 
for esperado do seu custo ou venda.
A composição detalhada do grupo de investimentos consta da nota explicativa nº 8.
d) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição/formação, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas por redução 
ao valor recuperável, exceto quanto aos imóveis (terrenos e edificações) que foram reavaliados a preços de 
mercado em dezembro de 2006.
A Lei nº 11.638/2007 facultou às sociedades estornarem as reavaliações contabilizadas até 31 de dezembro 
de 2008, optando a Companhia pela manutenção dos saldos reavaliados.
Em 30 de junho de 2014, não houve indicação para constituir provisão para redução do ativo ao valor 
recuperável sobre os itens do imobilizado (impairment), tendo sido mantidas as mesmas taxas de depreciação. 
A Companhia revê essa situação ao final de cada exercício.
Um item do imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado 
do seu custo ou venda.
A composição detalhada do imobilizado consta da nota explicativa nº 9.

CONTROLADORA CONSOLIDADO
30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

RECEITAS
Receitas com operações de seguros  27.299  28.756  29.904  31.253 
Outras  1.698  1.892  1.698  1.892 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
  - reversão (constituição)  (178)  90  (178)  90 

 28.819  30.738  31.424  33.235 
VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS
Operações de seguros  1  (108)  13  (99)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  28.820  30.630  31.437  33.136 
BENEFÍCIOS E SINISTROS
Sinistros  (17.728)  (16.402)  (18.086)  (16.774)
Variação da provisão de sinistros ocorridos
  mas não avisados  (2.394)  (4.939)  (2.488)  (4.999)

 (20.122)  (21.341)  (20.574)  (21.773)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Materiais, energia e outros  (5.921)  (6.661)  (5.984)  (6.716)
Serviço de terceiros, comissões líquidas  (4.006)  (7.635)  (5.080)  (8.588)

 (9.927)  (14.296)  (11.064)  (15.304)
VALOR ADICIONADO BRUTO  (1.229)  (5.007)  (201)  (3.941)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  (398)  (449)  (402)  (456)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO
  PELA ENTIDADE  (1.627)  (5.456)  (603)  (4.397)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO / CEDIDO
  EM TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras  9.143  6.408  10.495  7.347 
Resultado de equivalência patrimonial  24.996  8.280  24.372  8.185 
Resultado com operações de resseguros cedidos  (85)  1.709  (853)  1.034 
Resultado com operações de cosseguros cedidos  (220)  (32)  (220)  (32)
Outras receitas  1.252  702  1.268  702 

 35.086  17.067  35.062  17.236 
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  33.459  11.611  34.459  12.839 
Pessoal
Remuneração direta  (3.608)  (3.573)  (3.608)  (3.573)
Benefícios  (1.250)  (1.232)  (1.250)  (1.232)
F.G.T.S.  (381)  (337)  (381)  (337)

 (5.239)  (5.142)  (5.239)  (5.142)
Impostos, Taxas e Contribuições 
Federais  (1.862)  (1.872)  (2.000)  (2.041)
Estaduais  (28)  (26)  (28)  (26)
Municipais  (361)  (368)  (361)  (368)

 (2.251)  (2.266)  (2.389)  (2.435)
Remuneração de Capitais de Terceiros
Juros  (7.132)  (5.487)  (7.994)  (6.546)
Aluguéis  (871)  (430)  (871)  (430)

 (8.003)  (5.917)  (8.865)  (6.976)
Remuneração de Capital Próprio
Lucros (prejuízos) retidos  (17.966)  1.714  (17.966)  1.714 

 (17.966)  1.714  (17.966)  1.714 
TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO  (33.459)  (11.611)  (34.459)  (12.839)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTROLADORA CONSOLIDADO
30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) Líquido do Semestre  17.966  (1.714)  17.966  (1.714)
Ajustes para:
Depreciações e amortizações  398  449  402  456 
Ganho na Alienação de imobilizado  -  5  -  5 
Resultado de equivalência patrimonial  (24.996)  (8.280)  (24.372)  (8.185)
Despesas com juros  1.288  1.228  1.288  1.228 
Receitas com juros  (1.541)  (1.746)  (1.541)  (1.746)
Outros ajustes  -  -  (493)  115 
Variação das contas patrimoniais:
Ativos financeiros  1.391  6.797  1.389  7.240 
Créditos das operações de seguros e resseguros  (43)  1.359  3.037  1.869 
Ativos de resseguros  (3.380)  (5.029)  (3.481)  (6.675)
Créditos fiscais e previdenciários  (89)  (100)  (188)  (418)
Depósitos judiciais e fiscais  (3.186)  (1.614)  (3.186)  (1.614)
Despesas antecipadas  (660)  (217)  (660)  (217)
Outros ativos  7.712  (474)  7.663  (252)
Impostos e contribuições  (131)  (457)  (269)  (538)
Outras contas a pagar  (1.741)  (5.518)  (1.735)  (5.507)
Débitos de operações com seguros e resseguros  1.252  3.538  (297)  3.344 
Depósitos de terceiros  (9)  (157)  (9)  (157)
Provisões técnicas - seguros e resseguros  13.860  12.888  14.001  14.593 
Provisões judiciais  373  654  373  654 
Outros passivos  (74)  (74)  (74)  (74)
Caixa Gerado pelas Operações  8.390  1.538  9.814  2.407 
Recebimentos de dividendos  17.752  11.453  17.752  11.453 
Caixa Líquido Gerado nas Atividades
   Operacionais  26.142  12.991  27.566  13.860 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:
Investimentos  (31)  (210)  (31)  (210)
Imobilizado  (69)  (15)  (69)  (15)

 (100)  (225)  (100)  (225)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
   de Investimento  (100)  (225)  (100)  (225)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de dividendos  (26.698)  (13.348)  (26.698)  (13.348)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
   de Financiamento  (26.698)  (13.348)  (26.698)  (13.348)
Redução (aumento) Líquido de Caixa
   e Equivalentes de Caixa  (656)  (582)  768  287 
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Período  1.019  958  1.522  3.704 
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Final do Período  363  376  2.290  3.991 

 (656)  (582)  768  287 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Companhia de Segur� Aliança da Bahia
Companhia de Capital Aberto

(Em milhares de reais, exceto a quantidade de ações)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Em 30 de junho de 2014 e de 2013 

e) Intangível
Representa o custo de aquisição e desenvolvimento de softwares, deduzido das amortizações que são 
calculadas pelo método linear à taxa de 20% a.a.
f) Passivo circulante e não circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas. Com referência às provisões técnicas a Companhia aplicou as 
normas da Resolução CNSP nº 281, de 30 de janeiro de 2013. 
• Provisão de prêmios não ganhos (PPNG)
Constituída mensalmente e calculada “pro-rata“ dia com base nos prêmios emitidos líquidos de cosseguros 
cedidos e brutos de resseguro e tem por objetivo provisionar a parcela de prêmios correspondente ao período 
a decorrer na data-base de cálculo. Quando aplicável é constituída, também, para riscos vigentes e não 
emitidos. A parcela referente a operações de retrocessões toma por base as informações recebidas do IRB 
Brasil Resseguros S.A. 
• Provisão de sinistros a liquidar (PSL)
Provisão constituída mensalmente com base na estimativa dos valores a indenizar ao segurado, incluindo 
encargos financeiros, realizada por ocasião do recebimento do aviso de sinistro, em valor considerado 
suficiente para fazer face aos compromissos futuros, líquida da responsabilidade do cossegurador e bruta 
de resseguros. Para os sinistros em litígio a Companhia classifica as provisões no circulante e não circulante 
em função da expectativa de liquidação da obrigação. A parcela referente às operações de retrocessões toma 
como base as informações recebidas do IRB Brasil Resseguros S.A. O montante correspondente ao Consórcio 
DPVAT é baseado nas informações da Seguradora Líder.
• Provisão de sinistros ocorridos e não suficientemente avisados (IBNER)
Trata-se de provisão adicional de sinistros a liquidar com o objetivo de estimar os valores dos ajustes que os 
sinistros a liquidar sofrerão até a sua liquidação. Esta provisão é calculada com técnicas estatísticas e atuariais 
descritas em NTA com base no desenvolvimento histórico dos sinistros, também líquida da responsabilidade 
do cossegurador e bruta de resseguros. Não houve indicação para registro contábil, conforme estudo atuarial.
• Provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR)
Constituída mensalmente para o ramo DPVAT, com base em apurações da Administração do Consórcio 
DPVAT. Em cumprimento às normas em vigor, a Companhia contabiliza provisão similar para os demais 
ramos em que opera, segundo Nota Técnica Atuarial, líquida da responsabilidade do cossegurador e bruta 
de resseguro. A parcela referente a operações de retrocessões toma como base as informações recebidas do 
IRB Brasil Resseguros S.A.
• Provisão de despesas relacionadas (PDR)
Constituída no montante esperado de despesas ainda não pagas relacionadas aos sinistros, líquida de 
cosseguros cedidos e bruta de resseguros.
• Provisões para tributos diferidos, contingências fiscais e trabalhistas
As provisões para tributos diferidos são calculadas sobre os efeitos diferidos decorrentes de valores não 
tributáveis temporariamente. Estas provisões são constituídas sobre os ganhos não realizados na carteira 
de ações e sobre a reserva de reavaliação (em 2006) de terrenos e edificações. Os valores de contingências 
fiscais e trabalhistas decorrem de questionamentos judiciais e são atualizados monetariamente, de acordo com 
os índices legais aplicáveis às diversas circunstâncias. A composição detalhada destas provisões consta das 
notas explicativas nos 10 e 11.
A Companhia não praticou ajustes a valor presente sobre estas provisões por não serem aplicáveis.
• Teste de adequação de passivos (TAP)
O Pronunciamento CPC 11- Contratos de Seguros requer que as seguradoras e operadoras emitentes de 
contratos classificados como contratos de seguro analisem a adequação dos passivos registrados em cada 
data de divulgação das demonstrações contábeis através de um teste de adequação de passivos (TAP), o qual 
foi regulamentado pela Circular SUSEP nº 457, de 14 de dezembro de 2012. 
Este teste deve avaliar as obrigações decorrentes dos contratos e certificados dos planos de seguro, a ser 
elaborado utilizando métodos estatísticos e atuariais com base em considerações realistas.
As estimativas correntes dos fluxos de caixa deverão considerar todos os riscos assumidos até a data-base 
do teste, sendo brutas de resseguro para as sociedades seguradoras, descontadas a valor presente com base 
nas estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ) livre de riscos definidas pela SUSEP.
Em 30 de junho de 2014, a Companhia efetuou o “teste de adequação de passivos (TAP)”, concluindo não ser 
necessária qualquer contabilização adicional de provisão.

g) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis requer que a Administração use de julgamento na determinação 
e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem créditos operacionais, imóveis (vidas úteis e impairment), provisões técnicas e contingências fiscais. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos 
estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa essas 
estimativas e premissas periodicamente. 
h) Critérios de consolidação
No processo de consolidação, são eliminados os saldos de contas intercompanhias, o investimento na 
controlada, as receitas, despesas e os lucros não realizados decorrentes de transações entre as Companhias 
consolidadas, quando aplicável.
A controlada Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguay S.A. foi autorizada a funcionar em 24 de maio 
de 1993 pelo Poder Executivo do Uruguai no segmento de transporte.
Para fins de consolidação, os ativos e passivos em moeda estrangeira foram convertidos em reais pela taxa 
de câmbio da data de fechamento do período e as contas de resultado pela média mensal da taxa de câmbio. 
O valor líquido das diferenças cambiais resultantes dessa conversão é contabilizado no patrimônio líquido, 
em linha específica.
i) Resultado por ação
A Companhia efetua o cálculo do lucro líquido por ação utilizando a média ponderada das ações em circulação 
(ordinárias e preferenciais) durante o período correspondente ao resultado, sendo o mesmo para o básico e 
o diluído.
j) Demonstrações do fluxo de caixa
As referidas demonstrações foram elaboradas pelo método indireto, conforme permissão prevista no inciso III, 
do art. 7º, da Circular SUSEP nº 483, de 6 de janeiro de 2014. 
k) Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante 
determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte 
de suas demonstrações contábeis individuais e como informação suplementar às demonstrações contábeis 
consolidadas, pois não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as Normas Internacionais de 
Relatórios Financeiros (IFRS’s).
A DVA foi preparada conforme as disposições contidas no Pronunciamento CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado.

4 Aplicações (Consolidado)
30/06/2014 31/12/2013

Custo de 
Aquisição Saldos %

Custo de 
Aquisição Saldos %

ATIVO CIRCULANTE
 Aplicações
a) Títulos para negociação (valor justo)
 Títulos de renda fixa
• Títulos de renda fixa - Privados 48.500 75.869 49,7 76.800 86.721 57,2
• Títulos de renda fixa - Públicos 60 62 - 60 62 0,1
• Títulos de renda fixa - Públicos (Uruguai) 2.673 3.855 2,5 3.077 3.854 2,5
 Subtotal 51.233 79.786 52,2 79.937 90.637 59,8
 Quotas de fundos de investimentos 
(DPVAT) - 44.511 29,2 - 35.050 23,1

b) Títulos disponíveis para venda (valor de mercado)
• Títulos de renda variável 19.893 28.379 18,6 19.748 25.970 17,1
• Redução ao valor recuperável - (226) (0,1) - (245) (0,1)
 Subtotal 19.893 28.153 18,5 19.748 25.725 17,0
c) Outras aplicações (custo amortizado) - 165 0,1 - 165 0,1
Total de aplicações - 152.615 100 - 151.577 100

6 Créditos Tributários e Previdenciários (Controladora)
Os tributos a recuperar classificados no realizável a longo prazo (não circulante) referem-se ao valor de 
contribuição previdenciária incidente sobre remunerações pagas a administradores e trabalhadores autônomos, 
indevidamente recolhida no período compreendido entre outubro de 1988 e setembro de 1991. A cobrança 
dessa contribuição foi questionada judicialmente pela Companhia, que obteve decisão definitiva favorável, mas 
não pôde, até a presente data, executar o julgado, porque a referida decisão foi tida como de cunho meramente 
declaratório, tendo sido este o motivo pelo qual, no ano de 2009, a Companhia ingressou com outra ação, com 
vistas a condenar à União a devolver os valores cuja cobrança já foi declarada inconstitucional em processo 
anterior. Esta ação foi julgada procedente em primeira instância, diante do que, no momento, a Companhia 
aguarda o desfecho da questão perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
A Companhia não vem reconhecendo contabilmente os créditos tributários resultantes de bases negativas 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de prejuízos fiscais acumulados e de diferenças 
temporárias entre os critérios contábeis e fiscais de apuração de resultados. Este procedimento decorre do 
fato de não haver, no momento, expectativa de base tributável futura relacionada com as suas atividades 
operacionais. Em 30 de junho de 2014, a base de cálculo negativa da CSLL montava a R$ 37.052 
(R$ 30.657, em 31/12/2013) e o saldo de prejuízos fiscais a R$ 23.712 (R$ 17.317, em 31/12/2013). 
Aplicando-se a respectiva alíquota sobre o referido valor, verifica-se a existência de crédito fiscal não 
contabilizado em favor da Companhia, correspondente a aproximadamente R$ 11.486 (R$ 8.928, em 
31/12/2013), cuja compensação, apesar de não estar adstrita a qualquer prazo prescricional, encontra-se 
limitada a 30% dos lucros tributáveis gerados anualmente. 

7 Depósitos Judiciais e Fiscais (Controladora e Consolidado)
A Administração da Companhia, em conjunto com os seus consultores jurídicos, entende ser indevida a 
cobrança de determinados tributos.
Desse modo, a Companhia ajuizou ações através das quais discute a cobrança da Contribuição ao Programa 
de Integração Social - PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e do Imposto de Renda - IR, tendo efetuado depósitos 
judiciais com o intuito de provocar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em litígio. 

Adicionalmente, a Companhia vem depositando judicialmente valores decorrentes de processos movidos 
por terceiros, por entender serem discutíveis as reivindicações quanto a sinistros reclamados e questões 
trabalhistas e fiscais, dentre outras.
Os principais valores depositados constantes do realizável a longo prazo (não circulante) são:

30/06/2014 31/12/2013
Depósitos Judiciais - Sinistros 5.072 4.386
Depósitos judiciais - IRB e congêneres 2.908 1.493
PIS 11.085 10.836
COFINS 41.678 40.218
Imposto de renda 100 174
Trabalhistas 151 151
Outros depósitos 1.399 1.237

62.393 58.495
Os passivos tributários correspondentes aos valores depositados judicialmente, acima especificados, 
devidamente atualizados monetariamente, estão reconhecidos contabilmente, no valor do litígio, sob a rubrica 
“provisões judiciais” (passivo não circulante), conforme resumido na nota explicativa nº 11. Para os depósitos 
judiciais relacionados com processos de sinistros, há passivo equivalente sob a rubrica “provisões técnicas” 
no passivo não circulante.

8 Investimentos (Controladora)
A composição dos investimentos está representada por:

30/06/2014 31/12/2013
Participações societárias e outros investimentos   92.441   80.449 
Propriedades para investimento   20.624   20.778 

 113.065   101.227 

4.1. Movimento de Aplicações (Consolidado) 
Saldos Saldos Saldos

31.12.2012 Aplicação Resgate Rendimento Ganho/Perda 31.12.2013 Aplicação Resgate Rendimento Ganho/Perda 30.06.2014
Títulos de Renda Fixa - Privados  98.951  25.800  (44.894)  6.864  -  86.721  23.900  (39.325)  4.573  -  75.869 
Títulos de Renda Fixa - Públicos  61  -  -  1  -  62  -  -  -  -  62 
Títulos de Renda Fixa - Privados - Uruguai  1.240  -  (1.413)  6  167  -  -  (1.000)  1.000  -  - 
Títulos de Renda Fixa - Públicos - Uruguai  4.248 -  (132)  (841)  579  3.854 - -  273  (272)  3.855 
Quotas e Fundos de Investimentos  31.537  4.758  (3.741)  2.496  -  35.050  9.396  (1.975)  2.040  -  44.511 
Títulos de Renda Variável  27.919  -  -  -  (1.949)  25.970  -  -  -  2.409  28.379 
Redução ao Valor Recuperável  (220)  -  -  -  (25)  (245)  -  -  -  19  (226)
Outros  128  -  -  37  -  165  -  -  -  -  165 
Totais 163.864  30.558  (50.180)  8.563  (1.228)  151.577  33.296  (42.300)  7.886  2.156 152.615

5 Movimento de Prêmios a Receber (Consolidado)

Saldos em 
31.12.2012 Emissão Cobrança Cancelamento IOF

Redução ao 
valor recuperável 

(Reversão)
Saldos em 
31.12.2013 Emissão Cobrança Cancelamento IOF

Redução ao 
valor recuperável 

(Reversão)
Saldos em 
30.06.2014

1.243 24.666  (23.476)  (1.503)  57  24 1.011  6.673  (6.336)  (460)  14  39  941 

5.1. Posição de Vincendas e Vencidas (Consolidado)

de 01 a 30 de 31 a 60 de 61 a 120 de 121 a 190
Superior a 

190 e > 365
Total em 

31.12.2013 de 01 a 30 de 31 a 60 de 61 a 120 de 121 a 190
Superior a 

190 e > 365
Total em 

30.06.2014
Vincendas  830 - - - -  830  809 - - - -  809 
Vencidas  9  80  41  59  451  640  5  55  33  51  351  495 
Redução ao valor 
  recuperável  -  -  (6)  (11)  (442)  (459)  -  -  (8)  (17)  (338)  (363)
Totais  839  80  35  48  9  1.011  814  55  25  34  13  941 



Companhia de Segur� Aliança da Bahia
Companhia de Capital Aberto

(Em milhares de reais, exceto a quantidade de ações)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Em 30 de junho de 2014 e de 2013 

A seguir estão demonstradas a composição e movimentação dos grupos de investimentos.
I - Participações societárias e outros investimentos

% de Lucro (prejuízo) Valor do Equivalência
Participação Capital social Patrimônio líquido líquido investimento patrimonial

CONTROLADA 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 30/06/2013
Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguay S.A. -
  16.000.000 ações ON em 2014 e 2013  100,0  100,0 1.536 1.768 6.319 6.148  624  95 6.319 6.148  624  95 

 6.319  6.148  624  95 
COLIGADAS
Brasilcap Capitalização S.A. - 51.292.001 ações
  ON em 2014 e em 2013 - (A)  15,8  15,8 79.054 79.054 354.810 269.548  152.210  53.735 56.170 42.672  24.096  8.346 
Companhia de Participações Aliança da Bahia - 176.200 ações 
  ON e 590.221 ações PN em 2014 e 2013 - (B)  5,9  5,9 400.000 400.000 489.906 515.247  4.641  (2.681) 29.203 30.767  276  (161)

 85.373  73.439  24.372  8.185 
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 
Outras participações  813  927 

 813  927 
 92.505  80.514 

Redução ao valor recuperável  (146)  (146)
 92.359  80.368  24.996  8.280 

OUTROS INVESTIMENTOS
Incentivos fiscais  128  128 
Redução ao valor recuperável  (46)  (47)

 82  81 
 92.441  80.449 

(A) A participação da Companhia sobre o capital votante é de  23,75% e de 15,80% do capital total.
Em 14 de fevereiro de 2014, foi creditado o dividendo de R$ 15.831 referente ao exercício de 2013, cujo valor não afetou nosso resultado por se tratar de realização financeira da equivalência patrimonial.

(B) Em cumprimento à nova redação do artigo 248 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, esse investimento é avaliado pelo método da equivalência patrimonial por estar sob controle comum.
II - Propriedades para investimento

Valor de aquisição/ Redução ao valor 30/06/2014 31/12/2013 Taxas anuais de
reavaliação recuperável Depreciação Valor líquido Valor líquido depreciação

Imóveis urbanos não destinados ao uso próprio
Terrenos  13.866  (202)  -  13.664  13.664 - 
Edificações e benfeitorias  9.295  (12)  (2.323)  6.960  7.114 (C)

 23.161  (214)  (2.323)  20.624  20.778 
(C) A Companhia vem depreciando os bens reavaliados com base na vida útil  econômica remanescente estimada para cada bem, conforme laudos de avaliação (nota 3c).
Em 30 de junho de 2014, a Companhia possuía imóveis com valor líquido de R$ 6.390 (R$ 6.390, em 31/12/2013) oferecidos em garantia de processos judiciais relacionados com sinistros e tributos.

III - Movimentação dos Investimentos (Controladora)
Saldos em Ajuste avaliação Equivalência Conversão Saldos em

Participações Societárias 31/12/2012 Adição Depreciação Baixa Dividendo patrimonial patrimonial acumulada 31/12/2013
CONTROLADA
Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguay S.A.  8.712  -  -  -  (3.378)  34  853  (73)  6.148 

COLIGADAS
Brasilcap Capitalização S.A.  37.196  210  -  -  (15.503)  -  20.769  -  42.672 
Companhia de Participações Aliança da Bahia  32.820  -  -  -  (1.182)  (243)  (628)  -  30.767 

OUTROS INVESTIMENTOS
IRB Brasil Resseguros S.A.  587  327  -  (914)  -  -  -  -  - 
Outras participações  785  148  -  (6)  -  -  -  -  927 
( - ) Redução ao valor recuperável  (146)  -  -  -  -  -  -  -  (146)
Ações de incentivos fiscais  128  -  -  -  -  -  -  -  128 
( - ) Redução ao valor recuperável  (47)  -  -  -  -  -  -  -  (47)

Propriedades para investimento
Custo de aquisição/reavaliação  21.874  1.287  -  -  -  -  -  -  23.161 
( - ) Depreciação  (1.816)  (52)  (301)  -  -  -  -  -  (2.169)
( - ) Redução ao valor recuperável  (214)  -  -  -  -  -  -  -  (214)
TOTAL  99.879  1.920  (301)  (920)  (20.063)  (209)  20.994  (73)  101.227 

Saldos em Ajuste avaliação Equivalência Conversão Saldos em
Participações Societárias 31/12/2013 Adição Depreciação Baixa Dividendo patrimonial patrimonial acumulada 30/06/2014
CONTROLADA
Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguay S.A.  6.148  -  -  -  -  (6)  624  (447)  6.319 

COLIGADAS
Brasilcap Capitalização S.A.  42.672  -  -  -  (10.598)  -  24.096  -  56.170 
Companhia de Participações Aliança da Bahia  30.767  -  -  -  (1.922)  82  276  -  29.203 

OUTROS INVESTIMENTOS
Outras participações  927  31  -  (145)  -  -  -  -  813 
( - ) Redução ao valor recuperável  (146)  -  -  -  -  -  -  -  (146)
Ações de incentivos fiscais  128  -  -  -  -  -  -  -  128 
( - ) Redução ao valor recuperável  (47)  1  -  -  -  -  -  -  (46)

Propriedades para investimento
Custo de aquisição/reavaliação  23.161  -  -  -  -  -  -  -  23.161 
( - ) Depreciação  (2.169)  -  (154)  -  -  -  -  -  (2.323)
( - ) Redução ao valor recuperável  (214)  -  -  -  -  -  -  -  (214)
TOTAL  101.227  32  (154)  (145)  (12.520)  76  24.996  (447)  113.065 

9 Imobilizado (Consolidado)

Movimentação do Imobilizado
Saldos em 
31/12/2012 Adição Depreciação Baixa

Saldos em 
31/12/2013 Adição Depreciação Baixa

Saldos em 
30/06/2014

Taxas anuais
de depreciação

IMÓVEIS
Terrenos - Custo / Reavaliação
Custo de aquisição  1.543  -  -  (527)  1.016  -  -  -  1.016 Nota (a)
(-) Redução ao valor recuperável  (80)  -  -  -  (80)  -  -  -  (80)
Edificações - Custo / Reavaliação
Custo de aquisição  6.451  -  -  (760)  5.691  -  -  -  5.691 Nota (a)
(-) Depreciação  (1.380)  -  (224)  52  (1.552)  -  (110)  -  (1.662)
BENS MÓVEIS
Informática - hardware
Custo de aquisição  1.434  23  -  -  1.457  129  -  -  1.586 20%
Custo de aquisição - Uruguai  67  3  -  -  70  42  -  (7)  105 
(-) Depreciação  (1.319)  -  (59)  -  (1.378)  -  (30)  -  (1.408)
(-) Depreciação - Uruguai  (54)  -  (12)  -  (66)  6  (4)  -  (64)
Outros - equipamentos
Custo de aquisição  122  -  -  (1)  121  12  -  -  133 10%
(-) Depreciação  (114)  -  (2)  1  (115)  -  (1)  -  (116)
Móveis, máquinas e utensílios
Custo de aquisição  613  7  -  -  620  1  -  -  621 10%
Custo de aquisição - Uruguai  9  -  -  (1)  8  1  -  -  9 
(-) Depreciação  (385)  -  (47)  -  (432)  -  (22)  -  (454)
(-) Depreciação - Uruguai  (6)  -  -  -  (6)  -  -  (1)  (7)
Veículos
Custo de aquisição  2.099  -  -  (194)  1.905  -  -  -  1.905 20%
(-) Depreciação  (1.751)  -  (161)  194  (1.718)  -  (46)  -  (1.764)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
Custo de aquisição  320  -  -  (20)  300  11  -  -  311 10%
(-) Depreciação  (137)  -  (24)  -  (161)  -  (12)  -  (173)
TOTAL 7.432 33  (529)  (1.256) 5.680  202  (225)  (8)  5.649 
(a) A Companhia deprecia os bens reavaliados com base na vida útil econômica remanescente estimada para cada bem, conforme laudos de avaliação (nota explicativa nº 3d).
As depreciações dos demais itens do imobilizado, avaliados ao custo de aquisição, são calculadas pelo método linear, com base em taxas (demonstradas retro) que levam em consideração a estimativa da  vida útil econômica 
remanescente dos bens.
Em 30 de junho de 2014, a Companhia possuía ativo imobilizado representado por imóveis com valor líquido de R$ 1.227 (R$ 1.227, em 31.12.2013), oferecidos em garantia de processos judiciais relacionados com sinistros e tributos.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Em 30 de junho de 2014 e de 2013 

10 Tributos Diferidos (Controladora e Consolidado)
30/06/2014 31/12/2013

Passivo Não Circulante
Imposto de renda 5.732 5.208
CSLL 3.468 3.153

9.200 8.361
A provisão constituída para tributos diferidos refere-se aos efeitos fiscais futuros relativos à realização da 
reserva de reavaliação de terrenos e edificações (em 2006) e aos efeitos fiscais relativos aos ajustes ao 
valor de mercado de títulos e valores mobiliários, registrados no patrimônio líquido sob o título de “ajustes de 
avaliação patrimonial”.

11 Provisões Judiciais (Controladora e Consolidado)
30/06/2014 31/12/2013

Passivo Não Circulante
PIS (nota 7) 11.085 10.836
COFINS (nota 7) 41.689 40.243
Imposto de renda - multa (nota 7) 100 98
ISS - retenção na fonte 1.368 1.405
Trabalhistas 122 122
CSLL - 2011 91 90

54.455 52.794

Os passivos fiscais e trabalhistas contingentes correspondem a valores provisionados de tributos federais e 
reclamações trabalhistas cuja exigibilidade vem sendo discutida judicialmente, conforme descrito a seguir:
PIS: A cobrança da contribuição ao PIS vem sendo discutida em três ações. A primeira objetivou o 
não recolhimento do PIS nos moldes da interpretação dada pela Medida Provisória n° 517/94 à Emenda 
Constitucional n° 1/94, tendo já havido um desfecho desfavorável à Companhia. Como, em paralelo, correu 
um processo administrativo que discutiu a cobrança de parte das contribuições que foram depositadas em 
juízo nessa ação judicial e neste foi obtida uma decisão favorável, com o retorno do processo judicial à vara de 
origem, a Companhia pleiteou o levantamento de parte do montante depositado judicialmente, pedido este que 
ainda não foi apreciado pelo Juiz competente, sendo possível que o desfecho final venha a ser desfavorável 
à Companhia. Foi também impetrado Mandado de Segurança objetivando o não recolhimento do PIS, dos 
períodos compreendidos entre 01/01/96 e 05/06/96 e 01/07/97 e 23/02/98, em vista da não observância dos 
princípios da irretroatividade e anterioridade nas Emendas Constitucionais nos 10/96 e 10/97. Em 2013, foi 
impetrado outro Mandado de Segurança com vistas a afastar a cobrança da contribuição relativa aos meses 
de fevereiro e março de 1997, uma vez que, quando os valores correspondentes foram lançados pelo Fisco 
Federal já teria se consumado o prazo de decadência do direito ao lançamento. O valor correspondente foi 
depositado em juízo e são possíveis as chances de perda da questão. 
COFINS: O valor está sendo discutido no bojo de um Mandado de Segurança que objetiva o reconhecimento 
do direito de a Companhia não proceder ao recolhimento da COFINS, uma vez que, sendo inconstitucional o 
alargamento da base de cálculo previsto na Lei n° 9.718/98, não é ela contribuinte da COFINS. Para uma parte 
do valor discutido, relativo à COFINS incidente sobre as receitas de prêmios de seguros, que foi, inclusive, 
depositada judicialmente, a expectativa de perda é “Possível”; já para a parcela do valor discutido relativa à 
COFINS incidente sobre outras receitas, tais como receitas financeiras e de aluguéis, a expectativa de perda 
é “Remota”, de forma que os valores depositados em juízo a este título, que montam aproximadamente a 
R$ 13.739 mil, deverão ser devolvidos à Companhia.
ISS: Há uma contingência, no valor aproximado de R$ 1.368 mil, relativo a um processo de cobrança de 
ISS (retenção na fonte) supostamente devido ao município de Salvador, que foi inserido no Programa de 
Parcelamento Incentivado - PPI, uma vez que, de acordo com esse programa, aproximadamente R$ 936 mil 
de multa e juros seriam anistiados. Ocorre que, por uma falha no sistema do aludido programa, o débito em 
destaque não pode ser nele inserido, motivo pelo qual não foi possível a emissão do documento de arrecadação 
correlato para pagamento do débito remanescente (R$ 432 mil) dentro do prazo estabelecido na lei. Por este 
motivo, a Companhia ingressou com a medida judicial cabível com vistas a ver reconhecido o seu direito de pagar 
o débito devidamente abatido do montante de juros e multa anistiados. Com efeito, do montante provisionado, 
R$ 432 mil serão pagos pela Companhia em momento oportuno e, para o novo valor em discussão (R$ 936 mil), 
as chances de perda são “Remotas”, segundo informações dos assessores jurídicos. 
Os valores relacionados às discussões acima reportadas, por se referirem a obrigações legais, são registradas 
contabilmente independentemente de sua probabilidade de perda, no caso os processos do PIS, COFINS e 
parte do ISS.
TRABALHISTAS: Os valores provisionados são irrelevantes, com chances de perdas prováveis. 
PROCESSOS COM VALORES NÃO PROVISIONADOS: Além dos processos para os quais os valores 
correspondentes foram devidamente contabilizados, existem outros, administrativos e judiciais, em curso, 
de valores considerados irrelevantes pela Administração, relacionados com questões tributárias referentes 
a IPTU, ISS e ICMS, que não foram reconhecidos contabilmente, pois, conforme opinião dos assessores 
jurídicos, as expectativas de perda são remotas. Além desses irrelevantes, cumpre ressaltar que a Companhia 
está se defendendo administrativamente das cobranças de Imposto de Renda - IR (R$ 2.025 mil) e de 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (R$ 5.004 mil), decorrentes de autos de infração dos quais 
tomou conhecimento em 19/08/2013. Os advogados da causa entendem serem remotas as chances de perda 
em relação ao lançamento fiscal de IRPJ (R$ 2.025 mil), assim como para boa parte do lançamento de CSLL 
(R$ 2.698 mil). Quanto ao montante remanescente do suposto débito de CSLL (R$ 2.306 mil), apesar de os 
advogados da causa entenderem que os argumentos da defesa apresentada são fortes, não podem classificar 
a perda como remota, e sim, como possível, porque ainda não há jurisprudência firmada acerca das questões.   

12 Patrimônio Líquido (Controladora)
a) Capital social
O capital social subscrito e integralizado em 30 de junho de 2014 e em 31 de dezembro de 2013 é representado 
por 3.840.000 ações ordinárias nominativas e 3.840.000 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal.
De acordo com o estatuto social, as ações preferenciais não conferem direito a voto e gozam, prioritariamente, 
do direito à distribuição de dividendo anual não cumulativo. 
Nos termos da Lei nº 9.457/97, às ações preferenciais são conferidos dividendos superiores em 10% àqueles 
atribuídos às ações ordinárias.
b) Reserva de reavaliação
• Ativos próprios
Em obediência à Deliberação CVM nº 183, de 19 de junho de 1995, a AGE de 14 de dezembro de 2006 
aprovou laudos de avaliação preparados por peritos da Consult - Consultoria, Engenharia e Avaliações S/C 
Ltda., credenciados pela SUSEP, cujos valores foram aprovados pela SUSEP.
O saldo desta reserva está líquido dos efeitos tributários sobre a parcela não realizada de terrenos e 
edificações. 
A realização da reserva de reavaliação, cujo valor decorre da depreciação, baixa ou alienação dos bens 
reavaliados é registrada na conta de lucros acumulados, deduzida dos tributos incidentes sobre a reavaliação. 
A Companhia optou por não estornar a reavaliação, conforme faculdade prevista na Lei nº 11.638/2007, cujo 
valor líquido de realização é considerado no cálculo do dividendo mínimo obrigatório.
• Ativos de coligada
Refere-se ao reflexo da reavaliação de ativos da coligada Companhia de Participações Aliança da Bahia, de 
acordo com o percentual de participação do investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial. 
c) Reserva legal
Constituída no final do exercício à razão de 5% do lucro líquido até o limite de 20% do capital social, consoante 
disposições legais e estatutárias.
d) Reserva de lucros
Constituída no final de exercícios anteriores, referente à parcela de retenção de lucros, conforme proposta de 
orçamento de capital. Não houve retenção de lucros referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.
e) Ajustes de avaliação patrimonial (Outros resultados abrangentes)
Referem-se à diferença entre o valor de mercado e o custo de aquisição de títulos e valores mobiliários 
disponíveis para venda da Companhia e, também, pelo reflexo da atualização de investimentos praticada pela 
controlada Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguay S.A. e pela coligada Companhia de Participações 
Aliança da Bahia. A realização deste saldo ocorrerá através da sua transferência ao resultado, à medida que 
ocorrer a venda dos títulos, líquida dos efeitos tributários. Inclui, também, ajustes acumulados de conversão 
de investimento no exterior.
f) Dividendos
Conforme disposição estatutária é assegurado dividendo mínimo obrigatório de 25% calculado sobre o 
lucro líquido do exercício, ajustado consoante legislação em vigor, com acréscimo de 10% para as ações 
preferenciais em observância à Lei nº 9.457/97, provisionado no final do exercício. O dividendo proposto 
acima do mínimo é segregado como dividendo adicional no patrimônio líquido, a ser submetido à aprovação 
da Assembleia Geral Ordinária.

13 Instrumentos Financeiros (Controladora)
A Companhia participa em operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de administrar as 
disponibilidades financeiras de suas operações. 
A administração dos riscos envolvidos nessas operações é efetuada através de mecanismos do mercado 
financeiro que minimizam a exposição dos ativos e passivos da Companhia, protegendo seu patrimônio. O 
valor contábil dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da Companhia em 30 de junho 
de 2014 e em 31 de dezembro de 2013 equivale ao seu valor de mercado, considerando-se taxa de juros 
correntes para operações similares e de vencimentos comparáveis.
A Companhia considera que não existem riscos inerentes relevantes em relação a: (1) créditos, uma vez que 
os mesmos estão associados a operações canceláveis, caso não sejam liquidados nos termos contratados, e 
são pulverizados; (2) taxa de câmbio, tendo em vista que as operações em moeda estrangeira são irrelevantes; 
(3) risco de perdas com sinistros ocorridos, visto que os valores segurados estão sempre dentro dos limites 
operacionais determinados pelas normas da SUSEP; e (4) a carteira de aplicações em ações não apresentou 
até o final do período ganhos não realizados extraordinários, mesmo assim está permitindo a cobertura das 
provisões técnicas com excedente.
A Companhia não opera com instrumentos derivativos. Em 30 de junho de 2014 e em 31 de dezembro de 2013, 
não possuía qualquer saldo não registrado de operações desta natureza.
Gerenciamento de riscos
Os principais riscos aos quais a Companhia está exposta, podendo afetar suas finalidades de estratégia e 
planos financeiros, são:

• Risco de seguro; 
• Risco financeiro/liquidez; 
• Risco de mercado; 
• Risco de crédito; e
• Risco operacional. 

Gestão de risco de seguro 
Atualmente a Companhia está operando somente nos ramos de acidentes pessoais coletivo, vida em grupo e 
no Consórcio DPVAT, buscando um nível de rentabilidade adequado diante dos riscos assumidos. 
Em que pese a Companhia não estar operando em todos os ramos, trabalha na escolha de seus limites de 
retenção de acordo com critérios técnicos, através de seu setor especializado, visando o equilíbrio de suas 
operações em qualquer momento, quando do repasse ao ressegurador.
Gestão de riscos financeiros e liquidez 
A Companhia está exposta a riscos financeiros ligados à sua carteira de aplicações. Para mitigar os riscos 
financeiros significativos, a Companhia utiliza uma abordagem ativa de gestão de ativos e passivos e leva em 
consideração a estrutura e classes dos passivos, requerimentos regulatórios no Brasil e o ambiente econômico 
onde os negócios são conduzidos e os ativos financeiros são investidos. 
Os principais riscos a serem identificados na área de gestão de riscos financeiros são:
• Possibilidade de perda em decorrência de oscilações nos preços de mercados; 
• Variação desfavorável de retorno financeiro, devido à volatilidade a que está sujeita a sua carteira de ações. 
Para mitigação dos riscos, a Companhia possui uma estratégia conservadora de alocação de ativos, composta 
em sua maioria por empresas de primeira linha, com o objetivo de evitar que perdas oriundas de oscilações de 
preços impactem negativamente seu resultado.
Gestão de risco de mercado
A Companhia aplica seus recursos financeiros no mercado brasileiro, o qual pode ser mensurado com 
confiabilidade, para que se obtenha liquidez para honrar suas obrigações futuras, adotando uma política 
prudente de gestão de risco de liquidez.
Gestão de risco de crédito
O saldo de contas a receber está distribuído entre diversos clientes. O principal crédito está relacionado com 
o IRB Brasil Resseguros S.A. referente à participação em sinistros. A Companhia reconhece a perda esperada 
em todas as contas a receber, conforme a Circular nº 483/2014 da SUSEP.
A Companhia estabelece as instituições financeiras com as quais ela pode operar, os limites de alocação 
de recursos e os objetivos, aplicando seus recursos em instituições sólidas. Os principais ativos financeiros 
estão representados por certificados de depósitos bancários, com rentabilidade próxima do CDI e no mercado 
mobiliário, em empresas de primeira linha, com alta liquidez e segurança, os quais não são considerados 
instrumentos financeiros derivativos. Todo o planejamento tem por objetivo a garantia do capital, a boa 
remuneração, a cobertura das provisões técnicas e margem de solvência (nota explicativa nº 4).
Gestão de risco operacional
O gerenciamento de risco operacional da Companhia tem vínculo com as observações confiáveis reportadas 
pela auditoria interna, sobre os itens abaixo:
Bons controles internos, infraestrutura tecnológica, softwares atualizados e revisões em geral das políticas 
internas e regulamentos.

14 Garantias Obrigatórias das Provisões Técnicas de Seguros (Consolidado)
30/06/2014 31/12/2013

 Provisão de prêmios não ganhos 3 4
 Provisão de prêmios não ganhos - Uruguai 359 383
 Provisão de sinistros a liquidar 162.015 156.878
 Provisão de sinistros a liquidar - Uruguai 389 222
 Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 29.960 22.606
 Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - Uruguai 76 79
 Provisão de despesas relacionadas (PDR) 12.630 11.260

205.432 191.432
 
 (-) Depósitos judiciais (5.072) (4.386)
 (-) Retenção do IRB (165) (165)
 (-) Provisões técnicas - Ressegurador (105.312) (101.932)
 (-) Provisões técnicas - Ressegurador - Uruguai (524) (423)
 (-) Provisões dos Consórcios DPVAT (44.499) (35.035)

(155.572) (141.941)
 Valor a Garantir 49.860 49.491

 Bens Garantidores:
 Certificados de depósitos bancários 39.648 39.439
 Ações negociáveis em bolsa de valores 6.121 6.886
 Imóveis 3.770 3.825
 Letras financeiras do tesouro 62 62
 Títulos da dívida pública bônus - Uruguai - 3.854

49.601 54.066

15 Remuneração a Administradores
Os honorários da diretoria e do conselho de administração no semestre findo em 30 de junho de 2014 foram 
de R$ 714 (em 30/06/2013, R$ 676).
A Companhia não efetuou qualquer remuneração a colaboradores ou a pessoas-chave da administração com 
base em ações.

16 Cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social (Controladora)
30/06/2014 31/12/2013

I - Base de Cálculo do Imposto de Renda
Lucro antes dos tributos 17.891 10.458
Ajustes para cálculo da base tributável:
 Adições 987 3.568
 Exclusões (25.273) (22.025)
Prejuízo real (fiscal) (6.395) (7.999)

II - Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 30/06/2014 31/12/2013
Lucro antes dos tributos 17.891 10.458
Ajustes para cálculo da base tributável:
 Adições 987 3.568
 Exclusões (25.273) (22.025)
Base negativa de contribuição social sobre o lucro (6.395) (7.999)

Os valores referentes ao Imposto de Renda e à Contribuição Social, constantes na demonstração do resultado, 
decorrem dos efeitos tributários sobre a realização da reserva de reavaliação.
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30/06/2014 31/12/2013
Recuperação de Resseguros

cedidos - seguros-PDR
Saldos balanço anterior  7.422  - 
Constituição e encargos  459  7.422 
Liquidação  (27) -
Saldos balanço atual  7.854  7.422 

Recuperação de Resseguros
cedidos - cosseguros aceitos-PDR

Saldos balanço anterior  311  - 
Constituição (reversão) e encargos  (27)  311 
Liquidação  (15) -
Saldos balanço atual  269  311 
Outros ativos de resseguros-provisões técnicas  3.178  4.503 
Total de ativos de resseguros - provisões técnicas  105.836  102.355 

20 Detalhamento de Rubricas da Demonstração de Resultado
CONTROLADORA CONSOLIDADO

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013
a) Prêmios ganhos

 Prêmios diretos  3.698  7.916  6.303  10.413 
 Prêmios - Consórcio DPVAT  23.601  20.840  23.601  20.840 
 Variação das provisões técnicas de prêmios  1  (108)  13  (99)
 Total de prêmios de seguros ganhos 27.300  28.648  29.917  31.154 

b) Sinistros ocorridos
 Indenizações avisadas  (1.226)  (2.802)  (1.555)  (3.161)
 Despesas com sinistros  (242)  (609)  (271)  (623)
 Indenizações e despesas - Consórcio DPVAT  (16.264)  (13.305)  (16.264)  (13.305)
 Recuperação de sinistros - congêneres  (220)  (31)  (220)  (31)
 Salvados e ressarcimentos  4  314  4  314 
 Variação da provisão de sinistros ocorridos
   mas não avisados  (2.394)  (4.940)  (2.488)  (4.999)
 Total de sinistros ocorridos  (20.342)  (21.373)  (20.794)  (21.805)

c) Custos de aquisição
 Seguros
 Comissões  (3.099)  (6.553)  (4.040)  (7.381)
 Total de custo de aquisição  (3.099)  (6.553)  (4.040)  (7.381)

d) Outras receitas e despesas operacionais
 Outras receitas de seguros
 Consórcio DPVAT  1.599  1.419  1.599  1.419 
 Outras receitas  99  426  99  426 
 Total de outras receitas de seguros  1.698  1.845  1.698  1.845 

 Outras despesas de seguros
 Despesas com cobrança  (19)  (20)  (19)  (20)
 Despesas com apólices  (27)  (84)  (27)  (84)
 Provisão (reversão) para riscos de créditos  (160)  110  (160)  110 
 Consórcio DPVAT  (1.770)  (1.541)  (1.770)  (1.541)
 Outras despesas  (84)  (495)  (84)  (495)
 Total de outras despesas de seguros  (2.060)  (2.030)  (2.060)  (2.030)
 Total de outras receitas e despesas operacionais  (362)  (185)  (362)  (185)

e) Resultado com Resseguros
 Receitas com Resseguros 
 Recuperação de Indenização e despesas de sinistros  1.526  1.712  1.809  2.009 
 Total de Receitas com Resseguros  1.526  1.712  1.809  2.009 

 Despesas com Resseguros
 Prêmios de Resseguros  -  -  (1.051)  (972)
 Variação de provisões técnicas  (3)  (1)  (3)  (1)
 Salvados e ressarcimentos  -  (2)  -  (2)
 Variação de IBNR  (1.608)  -  (1.608)  - 
 Total de Despesas com Resseguros  (1.611)  (3)  (2.662)  (975)
 Resultado com resseguros  (85)  1.709  (853)  1.034 

f) Despesas administrativas
 Despesas com administração  (817)  (792)  (817)  (792)
 Pessoal próprio  (2.790)  (2.781)  (2.790)  (2.781)
 Encargos sociais  (1.529)  (1.233)  (1.529)  (1.233)
 Assistência social  (1.250)  (1.232)  (1.250)  (1.232)
 Serviços de terceiros (inclusive encargos)  (909)  (1.096)  (1.042)  (1.221)
 Localização e manutenção  (1.290)  (1.178)  (1.294)  (1.183)
 Expediente  (70)  (107)  (77)  (112)
 Comunicação  (246)  (249)  (246)  (251)
 Utilização de equipamentos  (775)  (753)  (812)  (784)
 Utilização de veículos e locomoção  (393)  (365)  (399)  (371)
 Consórcio DPVAT  (637)  (599)  (637)  (599)
 Outras  (1.132)  (1.220)  (1.145)  (1.233)
 Total das despesas administrativas  (11.838)  (11.605)  (12.038)  (11.792)

g) Despesas com tributos
 COFINS e PIS  (434)  (658)  (434)  (658)
 Outros tributos  (454)  (465)  (560)  (575)
 Total das despesas com tributos  (888)  (1.123)  (994)  (1.233)

h) Resultado financeiro
 Receitas financeiras
 Receitas com aplicações  7.598  4.987  8.950  5.926 
 Receitas com operações de seguros  7  10  7  10 
 Receitas com créditos tributários - atualização  1.336  910  1.336  910 
 Outras  202  501  202  501 
 Subtotal  9.143  6.408  10.495  7.347 
 Despesas financeiras
 Despesas com aplicações  (112)  (95)  (112)  (95)
 Despesas financeiras com operações de seguros  (5.710)  (4.164)  (5.710)  (4.164)
 Despesas com tributos - encargos  (1.310)  (1.228)  (1.310)  (1.228)
 Outras  -  -  (862)  (1.059)
 Subtotal  (7.132)  (5.487)  (7.994)  (6.546)
 Total do resultado financeiro  2.011  921  2.501  801 

i) Resultado patrimonial
 Receitas patrimoniais
 Receitas com imóveis de renda  680  692  680  692 
 Ajustes de investimentos em controlada e coligadas  24.996  8.280  24.372  8.185 
 Outros investimentos  571  10  587  10 
 Subtotal  26.247  8.982  25.639  8.887 
 Despesas patrimoniais
 Despesas com imóveis destinados à renda ou venda  (1.054)  (1.256)  (1.054)  (1.256)
 Subtotal  (1.054)  (1.256)  (1.054)  (1.256)
 Total do resultado patrimonial  25.193  7.726  24.585  7.631 

(Em milhares de reais, exceto a quantidade de ações)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Em 30 de junho de 2014 e de 2013 

17 Seguros
A Companhia adota política de manutenção de seguros dos seus bens em níveis adequados para os riscos 
envolvidos.

18 Principais Segmentos de Operações de Seguros
 - Consolidado (com os efeitos de resseguro)

Prêmios Ganhos Sinistros Comissões Incorridas
Ramos  30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013
Consórcio DPVAT 23.602 20.731 20.856 18.236 337 302
Acidentes Pessoais 3.393 7.614 289 6 2.743 6.232
Vida em Grupo 305 301 (404) (93) 19 19
Outros - 2 (399) 3.224 - -
SUBTOTAL 27.300 28.648 20.342 21.373 3.099 6.553
Transporte - Uruguai 2.617 2.506 452 432 941 828
TOTAL 29.917 31.154 20.794 21.805 4.040 7.381

19 Movimentação das Principais Contas Operacionais Vinculadas
 às Provisões Técnicas (Consolidado)

a) Custos de aquisição diferidos
30/06/2014 31/12/2013

Seguros
Saldos balanço anterior  -  - 
Variação  -  - 
Saldos balanço atual  -  - 

Cosseguros aceitos
Saldos balanço anterior  -  1 
Variação  -  (1)
Saldos balanço atual  -  - 
Total de custos de aquisição diferidos  -  - 

b) Provisão de prêmios não ganhos
30/06/2014 31/12/2013

PPNG - seguros
Saldos balanço anterior  383  478 
Constituição (reversão)  (24)  (95)
Saldos balanço atual  359  383 

 PPNG-cosseguros aceitos
Saldos balanço anterior  4  6 
Reversão  (1)  (2)
Saldos balanço atual  3  4 

PPNG - retrocessões
Saldos balanço anterior  -  1 
Reversão  -  (1)
Saldos balanço atual  -  - 
 Total de PPNG  362  387 

c) Provisão de sinistros a liquidar
30/06/2014 31/12/2013

Seguros
Saldos balanço anterior  139.136  138.384 
Constituição e encargos  8.450  5.924 
Transferência de IBNR - DPVAT  -  2.323 
Liquidação  (3.951)  (7.495)
Saldos balanço atual  143.635  139.136 

Cosseguros aceitos
Saldos balanço anterior  20.619  20.289 
Constituição e encargos  2.477  803 
Liquidação  (1.696)  (473)
Saldos balanço atual  21.400  20.619 

Recuperações de cosseguros cedidos
Saldos balanço anterior  (4.295)  (4.863)
Constituição e encargos  23  563 
Liquidação  1  5 
Saldos balanço atual  (4.271)  (4.295)

Retrocessões
Saldos balanço anterior  1.640  1.273 
Constituição  -  367 
Saldos balanço atual  1.640  1.640 
Total de sinistros a liquidar  162.404  157.100 

d) Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
30/06/2014 31/12/2013

Saldos balanço anterior  22.685  21.548 
Variação e encargos  7.351  3.460 
Transferência para PSL - DPVAT  -  (2.323)
Saldos balanço atual  30.036  22.685 

e) Provisão de despesas relacionadas
30/06/2014 31/12/2013

Seguros
Saldos balanço anterior  10.757  - 
Constituição e encargos  1.458  10.757 
Liquidação  (310)  - 
Saldos balanço atual  11.905  10.757 

Cosseguros aceitos
Saldos balanço anterior  503  - 
Constituição e encargos  249  503 
Liquidação  (27)  - 
Saldos balanço atual  725  503 
Total de despesas relacionadas  12.630  11.260 
Total das Provisões  205.432  191.432 

f) Ativos de resseguro - provisões técnicas
30/06/2014 31/12/2013

Recuperação de Resseguros
cedidos - seguros

Saldos balanço anterior  77.100  77.504 
Constituição e encargos  6.354  5.892 
Liquidação  (2.465)  (6.296)
Saldos balanço atual  80.989  77.100 

Recuperação de Resseguros
cedidos - cosseguros aceitos

Saldos balanço anterior 13.019 12.545
Constituição e encargos  1.858  795 
Liquidação  (1.331)  (321)
Saldos balanço atual  13.546  13.019 
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(Em milhares de reais, exceto a quantidade de ações)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Em 30 de junho de 2014 e de 2013 

Aos Administradores e Acionistas da 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 
Introdução 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia de Seguros Aliança da Bahia 
(Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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 pelas Demonstrações Contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e das demonstrações contábeis consolidadas de acordo com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board 
(IASB), e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como, 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. 
Responsabilidades dos Auditores Independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis (individuais e 
consolidadas) com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
estão livres de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis da Companhia para planejar 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Seguros Aliança da Bahia 
em 30 de junho de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 

naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
Opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Companhia de Seguros Aliança 
da Bahia em 30 de junho de 2014, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
consolidados para o semestre findo naquela data, de acordo com as IFRS’s emitidas pelo IASB. 
Ênfase 
Conforme descrito na nota explicativa n° 02, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Companhia de Seguros Aliança da Bahia 
essas práticas diferem das IFRS’s, aplicável às demonstrações contábeis separadas, somente no que se refere 
à avaliação do investimento em controlada pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de 
IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 
Outros assuntos 
Demonstração do valor adicionado 
Examinamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado - DVA, referentes ao 
semestre findo em 30 de junho de 2014, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, 
cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação 
suplementar pelas IFRS’s que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas 
aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente 
apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto. 
Revisão dos valores apresentados para fins de comparação 
As informações contábeis individuais e consolidadas, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2013 e ao semestre findo em 30 de junho de 2013, apresentadas para fins de comparação, foram anteriormente 
auditadas e revisadas por outros auditores independentes que emitiram relatórios datados de 14 de fevereiro 
de 2014 e 05 de agosto de 2013, respectivamente, que não contiveram qualquer modificação. 

Salvador, 06 de agosto de 2014

AUDICONT AUDITORES E CONSULTORES 
CRC-BA - 0568 

ADEÍLDO OSÓRIO DE OLIVEIRA 
CRC-BA - 7.710

21 Partes Relacionadas
No semestre findo em 30 de junho de 2014, a Companhia efetuou crédito a favor da ADRECOR - Administração, 
Representações e Corretagens Ltda. a título de comissões sobre cobrança de aluguéis dos imóveis de 
propriedade da Companhia no valor de R$ 59 (R$ 58, em 30/06/2013). O saldo a pagar em 30 de junho de 
2014 foi de R$ 11 (R$ 19, em 31/12/2013).
No mesmo período a Companhia efetuou pagamento de aluguel do imóvel da Sucursal do Rio de Janeiro à 
Companhia de Participações Aliança da Bahia no montante de R$ 235 (em 2013, R$ 218).
Não existem outras transações relevantes com partes relacionadas.

22 Demonstração do Patrimônio Líquido Ajustado - PLA

 30/06/2014 31/12/2013
Patrimônio líquido 169.910 175.231
Participação em sociedades financeiras e não financeiras - nacionais (86.040) (74.220)
Participação em sociedades financeiras e não financeiras - no exterior (6.319) (6.148)
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro (715) (55)
Ativos Intangíveis (76) (100)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 76.760 94.708
O Patrimônio líquido ajustado da controlada Compañia de Seguros Aliança da Bahia Uruguay S.A. é de R$ 
6.223 (R$ 6.912, em 31/12/2013), segundo a legislação do Uruguai.

23 Capital Mínimo Requerido
A Resolução CNSP nº 302, de 16 de dezembro de 2013, dispõe sobre as regras de definição de capital mínimo 
requerido para autorização e funcionamento e sobre o plano de regularização de solvência das sociedades 
supervisionadas. 
(a) O Capital base: montante fixo de capital que a sociedade supervisionada deverá manter, a qualquer tempo, 
conforme disposto nos anexos I, II, III e IV da citada Resolução. 
(b) O Capital de risco: montante variável de capital que a sociedade supervisionada deverá manter, a qualquer 
tempo, para garantir os riscos inerentes à operação, conforme disposto no anexo V da referida Resolução, 
envolvendo riscos de subscrição, de crédito, operacional e de mercado.
• O risco de subscrição considera a possibilidade de ocorrência de perdas associadas, diretamente ou 
indiretamente, às bases técnicas e atuariais utilizadas para calcular prêmios, contribuições e provisões 
técnicas, decorrentes das operações da seguradora. 
• O risco de crédito considera a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento da 
contraparte quanto às obrigações financeiras.
• O risco operacional considera a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de falhas, deficiência ou 
inadequação de processos internos da Companhia. 
• Capital de risco de mercado: ainda não está regulamentado pela SUSEP. 

(c) Capital mínimo requerido (CMR): capital total que a sociedade supervisionada deverá manter, a qualquer 
tempo, para operar, sendo o equivalente ao maior valor entre o capital base e o capital de risco.
(d) Liquidez em relação ao CMR: situação caracterizada quando a sociedade supervisionada apresentar montante 
de ativos líquidos, em excesso à necessidade de cobertura das provisões, superior a 20% (vinte por cento) do CMR.
O patrimônio líquido ajustado (Resolução CNSP 300/2013) deverá ser igual ou superior ao CMR, observando-se 
a liquidez em relação ao CMR. 

30/06/2014 31/12/2013
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 76.760 94.708
Capital base 15.000 15.000
Capital de risco 15.467 17.340
Capital Mínimo Requerido (CMR) 15.467 17.340
Suficiência de Capital (PLA - CMR) 61.293 77.368

24 Liquidez em Relação ao CMR
Situação caracterizada quando a sociedade supervisionada apresentar montante de ativos líquidos em excesso 
à necessidade de cobertura das provisões superior a 20% (vinte por cento) do CMR.
Ativos Líquidos
Ativos líquidos são todos os ativos aceitos pelo Conselho Monetário Nacional em até 100% (cem por cento) 
na cobertura das provisões técnicas.

30.06.2014 31.12.2013
Necessidade de Cobertura das Provisões Técnicas
  excluindo Consórcio DPVAT (Individual) 49.660 49.230
Ativos Garantidores
CDB 75.869 86.721
LTN 62 62
Ações 28.153 25.725
Imóveis 3.770 3.942
Outros Ativos 165 165
Total de Ativos 108.019 116.615

Ativos Líquidos 58.359 67.385
Liquidez em relação ao CMR - 20% do CMR 3.093 3.468

25 Outras Informações
A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, trouxe alterações para as regras tributárias federais, na conversão da 
Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro de 2013, devendo a Companhia optar pela sua aplicação a partir 
de janeiro de 2015, com base nas instruções da Receita Federal do Brasil.
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O Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, analisou o relatório da Administração, o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações de resultado, 
das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do resultado abrangente e do valor  adicionado correspondentes ao primeiro semestre de 2014, e com base no Relatório dos Auditores Independentes da AUDICONT 
AUDITORES E CONSULTORES,  emitido sem ressalva, é de opinião, por maioria de votos dos presentes, que os mesmos representam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Salvador-Bahia, 12 de agosto de 2014
Raimundo Santos Silva

Maria Claudia Freitas Sampaio
Romano Guido Nello Gaucho Allegro

Sonia Lucia Nogueira da Silva

JOSÉ MARIA SOUZA TEIXEIRA COSTA
Vice-Presidente 

LUIZ AUGUSTO MOMESSO
Conselheiro

JOSÉ ALFREDO CRUZ GUIMARÃES
Diretor

ANTÔNIO TAVARES DA CÂMARA
Diretor de Relações com Investidores

Atuário - DRT- Ba - l


