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SUHAI Seguros S.A.
CNPJ nº 16.825.255/0001-23

Relatório da Administração 2014
Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da SUHAI Seguros S.A. relativas ao período 
findo em 31 de Dezembro de 2014, apuradas com base na regulamentação 
vigente.
A SUHAI Seguros S.A. foi constituída em 04 de julho de 2012, autorizada 
pela SUSEP em 21 de janeiro de 2013 a operar com seguros de danos.
Tendo como foco principal na cobertura de seguro contra roubo ou furto no 
segmento de automóveis, a SUHAI Seguros S.A. é uma seguradora 

especializada, oferecendo produto no segmento de danos.
Estratégia de atuação: Nosso pilar estratégico está baseado na oferta de 
soluções de seguros desenvolvidas em função de um processo continuado 
de identificação de necessidades de clientes. A nossa plataforma de 
negócios, dinâmica e flexível, visa atender às diversas demandas dos 
segmentos definidos como alvo de atuação, seguindo políticas consistentes 
de precificação, aceitação de riscos e gerenciamento de sinistros, 
condições essenciais para atuar com sucesso em um mercado competitivo 
como o de seguros no Brasil.

Agradecimentos: A SUHAI Seguros S.A. agradece a seus Acionistas e 
demais parceiros de negócios, como também à Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, pela confiança e apoio dedicados à empresa. 
Aos nossos profissionais e colaboradores manifestamos o nosso 
reconhecimento pela dedicação e pela qualidade dos serviços prestados.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2015
A Administração

Balanços Patrimoniais - 31 de Dezembro de 2014 e 31 de Dezembro de 2013 (Em milhares de reais)

Ativo Nota 31/12/2014 31/12/2013
Circulante 49.398 10.723
Disponível 1.503 1
 Caixa e bancos 5 1.503 1
Aplicações 6 36.475 6.142
Créditos das operações com seguros
 e resseguros 8 10.604 4.369
 Prêmios a receber 10.311 4.369
 Outros créditos operacionais 9 293 –
Títulos e créditos a receber 10 9
 Outros créditos a receber 10.1 2 –
Créditos tributários e previdenciários 10.2 8 9
Custo de aquisição diferidos 806 202
 Seguros 11 806 202
Ativo não Circulante 231 3
Realizável a longo prazo 2 2
Títulos e créditos a receber 11 2 2
Créditos tributários e previdenciários 2 2
Imobilizado 12 203 1
 Bens móveis 97 1
 Outras imobilizações 106 –
 Intangível 13 26 –
Outros Intangíveis 26 –
Total do Ativo 49.629 10.726

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31/12/2014 31/12/2013
Circulante 35.077 6.828
Contas a pagar 14 1.543 465
 Obrigações a pagar 415 45
 Impostos e encargos sociais a recolher 693 378
 Encargos trabalhistas 77 29
 Impostos e contribuições 76 14
 Outras contas a pagar 282 –
Débitos das operações com seguros
 e resseguros 15 168 88
 Prêmios a restituir 68 3
 Corretores de seguros e resseguros 100 85
Depósitos de terceiros 16 290 181
Provisões técnicas - seguros 17 33.047 6.094
 Danos 33.047 6.094
Outros débitos 29 –
 Provisão judicial 18 29 –
Patrimônio Líquido 19 14.552 3.898
 Capital social 11.176 2.476
 Aumento de capital em aprovação 4.500 2.000
 Lucros/Prejuízos acumulados (1.124) (578)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 49.629 10.726

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício 31 de Dezembro de 2014
 e 31 de Dezembro de 2013

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)
Nota 31/12/2014 31/12/2013

Prêmios emitidos líquidos 20.1 44.236 7.014
Variações das provisões técnicas
 de prêmios 20.2 (9.731) (5.597)
Prêmios ganhos 20.3 34.505 1.417
Receita com emissão de apólices 20.4 1.036 –
Sinistros ocorridos 20.5 (24.557) (866)
Custos de aquisição 20.6 (1.123) (50)
Outras receitas e despesas
 operacionais 20.7 (4.373) (251)
Despesas administrativas 20.8 (8.083) (1.124)
Despesas com tributos 20.9 (1.151) (118)
Resultado financeiro 20.10 3.382 378
Resultado operacional (364) (614)
Resultado antes dos impostos
 e participações (364) (614)
Imposto de renda 21 (78) –
Contribuição social 21 (57) –
Participações sobre o lucro (47) –
Prejuízo do exercício (546) (614)
Quantidade de ações 15.823.038 4.447.739
Prejuízo por ação - R$ 0,0034 0,1380
Nota: Não existem outros resultados abrangentes

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31 de Dezembro de 2014 e 31 de Dezembro de 2013
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Reserva de lucros
Capital 
Social

Aumento/Redução 
Capital em Aprovação

Reserva 
Legal

Lucros/Prejuízos 
Acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2012 2.476 – 36 – 2.512
Aumento de capital em aprovação – 2.000 – – 2.000
Lucro/Prejuízo do exercício – – – (614) (614)
Absorção reservas - artigo 189 - Lei 6404/76 – – (36) 36 –
Em 31 de dezembro de 2013 2.476 2.000 – (578) 3.898
Aumento de Capital:
AGO/E de 08/01/2014 – 6.700 – – 6.700
Portaria SUSEP nº 5900 8.700 (8.700) – – –
Aumento de Capital:
AGO/E de 27/10/2014 – 4.500 – – 4.500
Lucro/Prejuízo do semestre – – – (546) (546)
Em 31 de dezembro de 2014 11.176 4.500 – (1.124) 14.552

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de 2014 e 31 de Dezembro de 2013

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
31 de Dezembro de 2014 e 31 de Dezembro de 2013

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)
31/12/2014 31/12/2013

Prejuízo líquido do exercício (546) (614)
Ajustes para:
Depreciação e amortização 3 –
Atividades operacionais
Ativos financeiros (30.333) (3.878)
Créditos das operações de seguros e resseguros (6.235) (4.369)
Créditos fiscais e previdenciários 1 (9)
Títulos e créditos a receber (1) –
Custos de aquisição diferidos (604) (202)
Outros ativos – (2)
Impostos e encargos sociais a recolher 363 407
Impostos e contribuições 62 14
Outras contas a pagar 681 44
Depósitos de terceiros 109 181
Débitos de operações com seguros e resseguros 81 88
Provisões técnicas - seguros e resseguros 26.953 6.094
Caixa gerado/(consumido) pelas operações (9.466) (2.246)
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas operações (9.466) (2.246)
Imobilizado (206) (1)
Intangível (26) –
Caixa líquido gerado/(consumido) nas 
 atividades de investimento (232) (1)
Atividades de financiamento
Capital social 11.200 2.000
Caixa líquido gerado/(consumido) nas 
 atividades de financiamento 11.200 2.000
Aumento/(redução) líquido de caixa e 
 equivalente de caixa 1.502 (247)
Caixa no início do período 1 248
Caixa no fim do período 1.503 1
Aumento/(Redução) líquido de caixa e 
 equivalente de caixa 1.502 (247)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A Suhai Seguros S.A. (doravante “Companhia”) 
foi constituída em 04 de julho de 2012, conforme Ata de Assembleia Geral 
de Constituição realizada na mesma data e foi autorizada a operar pela 
Portaria SUSEP nº 5.118, de 21 de janeiro de 2013. A Companhia é uma 
sociedade por ações de capital fechado. A Companhia tem por objeto so-
cial operar com seguros de danos, sobretudo no ramo de automóveis.  
2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financei-
ras: As demonstrações financeiras compreendem os balanços patrimo-
niais, a demonstração de resultado, a demonstração das mutações do pa-
trimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa da Companhia e 
respectivas notas explicativas, conforme legislação em vigor.  
2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas em observância à Lei 6404/76 e em conformidade aos disposi-
tivos da Circular SUSEP nº 483, de 6 de janeiro de 2014, com efeitos retro-
ativos a partir de 1º de janeiro de 2014, e os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante 
denominadas “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às institui-
ções autorizadas a funcionar pela SUSEP”. As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em conformidade com os modelos de publicação esta-
belecidos pela referida Circular, cujas principais modificações em relação 
ao formato de apresentação foram: (i) as Provisões técnicas passam a ser 
apresentadas por grupo de ramos de seguros; (ii) as despesas com inspe-
ção de riscos estão sendo apresentadas no grupo “Custos de aquisição”; 
(iii) as operações de resseguro estão sendo apresentadas em grupos es-
pecíficos no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. As de-
monstrações financeiras 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 
2013, apresentadas, foram elaboradas nas mesmas bases a fim de possi-
bilitar a sua comparabilidade. Em 13 de fevereiro de 2015, estas demons-
trações foram autorizadas para divulgação. 2.2 Base para mensuração: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o princípio 
do custo histórico, com exceção dos ativos financeiros disponíveis para 
venda mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3 Continui-
dade: A Administração considera que a Companhia possui recursos para 
dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administra-
ção não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. 
Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse 
princípio. 2.4 Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a seguradora atua (“moeda funcional”). A mo-
eda funcional da seguradora é o Real, também utilizada na apresentação 
das demonstrações financeiras. 2.5 Uso de estimativas e julgamentos: 
Na elaboração das demonstrações financeiras a Administração é requerida 
a usar seu julgamento na determinação de estimativas que levam em con-
sideração pressupostos e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e pre-
missas são revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisa-
das e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre julga-
mentos críticos considerados na aplicação das práticas contábeis, que 
apresentam efeitos significativos nos saldos registrados nas demonstra-
ções financeiras e, portanto, existe um risco significativo de ajuste material 
dentro do próximo exercício financeiro, estão relacionadas à marcação a 
mercado dos ativos financeiros. 2.6 Normas, alterações e interpretações 
de normas existentes que ainda não estão em vigor e não foram ad-
otadas antecipadamente pela Seguradora. IFRS 9 Instrumentos Fi-
nanceiros: Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 - Ins-
trumentos Financeiros, que reflete todas as fases do projeto de 
instrumentos financeiros e substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. 
A norma introduz novas exigências sobre classificação e mensuração, per-
da por redução ao valor recuperável e contabilização de hedge. A IFRS 9 
está em vigência para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2018 
ou após essa data, não sendo permitida a aplicação antecipada. É exigida 
aplicação retrospectiva, não sendo obrigatória, no entanto, a apresentação 
de informações comparativas. A aplicação antecipada de versões anterio-
res da IFRS 9 (2009, 2010 e 2013), é permitida se a data de aplicação ini-
cial for anterior a 1º de fevereiro de 2015. A adoção da IFRS 9 terá efeito 
sobre a classificação e mensuração dos ativos financeiros do Grupo, não 
causando, no entanto, nenhum impacto sobre a classificação e mensura-
ção dos passivos financeiros da Companhia. Contas Regulatórias Diferi-
das: A IFRS 14 é uma norma opcional que permite a uma entidade cujas 
atividades estão sujeitas a regulação de tarifas continuar aplicando a maior 
parte de suas políticas contábeis para saldos de contas regulatórias diferi-
das no momento da primeira adoção das IFRS. As entidades que adotam 
a IFRS 14 devem apresentar contas regulatórias diferidas como rubricas 
em separado no balanço patrimonial e apresentar movimentações nesses 

saldos contábeis como rubricas em separado no balanço patrimonial e ou-
tros resultados abrangentes. A norma exige divulgações sobre a natureza e 
os riscos associados com a regulação de tarifas da entidade e os efeitos 
dessa regulação sobre as demonstrações financeiras. A IFRS 14 está em 
vigor para os períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2016 ou após 
essa data. Essa norma não seria aplicável, pois a Companhia elabora suas 
demonstrações financeiras com base nas práticas contábeis adotadas no 
Brasil e aplicáveis as entidades supervisionadas pela SUSEP. 3. Resumo 
das principais práticas contábeis: As políticas contábeis discriminadas 
abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstra-
ções financeiras. 3.1 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa incluem numerário disponível em caixa, em contas bancárias e 
investimentos financeiros com vencimento inferior a 90 dias a contar da 
data de aquisição, de alta liquidez e com baixo risco de variação no valor 
justo de mercado. 3.2 Ativos financeiros: Um ativo financeiro é classifica-
do no momento do reconhecimento inicial, de acordo com as seguintes 
categorias:
• Valor justo por meio do resultado;
• Mantidos até o vencimento;
• Disponíveis para venda; e
• Empréstimos e recebíveis.
A Administração, por meio de sua Política de Investimentos Financeiros, 
determina a classificação dos ativos financeiros na data de aquisição,  
considerando a sua estratégia de investimentos, que leva em consideração 
o gerenciamento dos fluxos de caixa de curto e longo prazo. 3.2.1 Ativos 
financeiros designados a valor justo por meio do resultado: Um ativo 
financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no 
momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimen-
tos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos, 
de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Esses ati-
vos são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos 
são reconhecidas no resultado do período. 3.2.2 Ativos financeiros man-
tidos até o vencimento: São classificados nessa categoria caso a Admi-
nistração tenha intenção e a capacidade de manter esses ativos financeiros 
até o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são registra-
dos pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao 
valor recuperável. 3.2.3 Ativos financeiros disponíveis para venda:  
São avaliados pelo valor justo, os seus rendimentos intrínsecos reconheci-
dos na demonstração do resultado e os ganhos e perdas, decorrentes das 
variações do valor de mercado, ainda não realizados, reconhecidos no pa-
trimônio líquido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. Nas datas 
de negociação dos títulos, os ganhos e perdas são transferidos para o re-
sultado. Em 31 de dezembro de 2014, não havia títulos classificados nessa 
categoria. 3.2.4 Empréstimos e recebíveis: São incluídos nessa classifica-
ção os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou deter-
mináveis, que não são cotados em um mercado ativo. A Companhia não 
possui operações com empréstimos na data de encerramento das demons-
trações contábeis. 3.2.5 Instrumentos financeiros derivativos: A Compa-
nhia não possui instrumentos financeiros derivativos na data de encerra-
mento das demonstrações contábeis nem efetuou transações com 
instrumentos derivativos durante o exercício. 3.3 Passivos financeiros: 
Compreendem, substancialmente, fornecedores, impostos e contribuições 
e outras contas a pagar que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. 
3.4 Ativos e passivos contingentes, obrigações legais, fiscais e previ-
denciárias: Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, 
e se a mesma possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que 
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As contingên-
cias passivas são objeto de avaliação individualizada, efetuada pela asses-
soria jurídica da Companhia, com relação às probabilidades de perda. Es-
tas são provisionadas quando mensuráveis e quando a probabilidade de 
perda é avaliada como “provável”, conforme critérios estabelecidos no pro-
nunciamento técnico CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
consideradas as orientações previstas nas Cartas Circulares SUSEP/ 
DECON/GABIN nº 15/06 e 17/06. Passivos contingentes são divulgados se 
existir uma possível obrigação futura resultante de eventos passados ou se 
existir uma obrigação presente resultante de um evento passado, e o seu 
pagamento não for provável ou seu montante não puder ser estimado de 
forma confiável. Ativos contingentes são reconhecidos contabilmente so-
mente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis definiti-
vas, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho 
como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxi-
to provável são apenas divulgados. 3.5 Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro 
tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro semestral excedente 
a R$ 120. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota 
de 15% sobre o lucro tributável. A despesa com imposto de renda e contri-
buição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos.  
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a 
menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no 

 patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro  
tributável do exercício calculado com base nas alíquotas vigentes na data 
de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos im-
postos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é 
reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contá-
beis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores 
usados para fins de tributação e sobre prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se 
espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, 
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decreta-
das até a data de apresentação nas demonstrações financeiras. Um ativo 
de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por per-
das fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utiliza-
das quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam 
disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda 
e contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e  
serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.  
3.6 Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas 
pelo regime de competência. 3.7 Participações sobre o resultado:  
De acordo com CPC 33 a Seguradora possui participação nos lucros de 
acordo com o disposto na Lei nº 10.101/2000, devidamente acordado com 
os funcionários e outros benefícios de curto prazo. 3.8 Normas e interpre-
tações de normas que ainda não estão em vigor: A Medida Provisória 
nº 627 (MP 627/13), convertida na Lei 12.973 de 13 de maio de 2014, alte-
rou diversos dispositivos da legislação tributária federal sobre IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, dentre os quais se incluem (i) a revogação do Regime Tri-
butário de Transição (RTT), instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 
2009, disciplinando os ajustes decorrentes dos novos métodos e critérios 
contábeis introduzidos em razão da convergência das normas contábeis 
brasileiras aos padrões internacionais; e (ii) a tributação da pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de 
participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas. 
Com base em sua redação atual, a Administração entende que não há 
ajustes relevantes decorrentes da Lei 12.973 a serem reconhecidos nas 
demonstrações financeiras. A regra geral estabelecida pela MP nº 627/13 
convertida na Lei 12.973/14 é que a sua entrada em vigor ocorrerá apenas 
em 1º de janeiro de 2015, exceto se houver opção do contribuinte pela 
antecipação de seus efeitos para 1º de janeiro de 2014 (a forma de exercí-
cio dessa opção ainda carece de regulamentação). 3.9 Teste de Adequa-
ção do Passivo: Em atendimento a Circular SUSEP nº 457, de 14 de de-
zembro de 2012, foi elaborado o estudo atuarial que resultou no Teste de 
Adequação de Passivos - TAP, que consistiu na verificação de eventual in-
suficiência entre as estimativas correntes do fluxo de caixa e as provisões 
constituídas computando-se todos os contratos e compromissos em vigor 
em 31/12/2014. Como as provisões constituídas em 31/12/2014, após a 
dedução das comissões diferidas e dos ativos intangíveis (quando registra-
dos), são superiores ao fluxo de caixa descontado, conclui-se que o passi-
vo aqui avaliado encontra-se adequado na data-base, não havendo, 
 portanto necessidade de constituição de provisões suplementares. 
4.  Gerenciamento de riscos: A Circular SUSEP nº 483/2014, estabelece 
que as entidades abertas de previdência complementar, sociedades de 
capitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais avaliem de 
forma geral a sua exposição aos seguintes riscos, provenientes de suas 
operações e de suas atividades de investimentos financeiros. 4.1 Risco de 
crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou 
uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas 
obrigações contratuais, que surgem principalmente de recebíveis de clien-
tes e em ativos financeiros. No que se refere a ativos financeiros, a Segu-
radora monitora o cumprimento da política de risco de crédito para garantir 
que os limites ou determinadas exposições ao risco de crédito não sejam 
excedidas. Limites de risco de crédito são determinados com base no ra-
ting de crédito da contraparte para garantir que a exposição global ao risco 
de crédito seja gerenciada e controlada dentro das políticas estabelecidas. 
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A exposição máxima de risco de crédito originada de prêmios a serem re-
cebidos de segurados é substancialmente reduzida onde a cobertura de 
sinistros pode ser cancelada caso os pagamentos dos prêmios não sejam 
efetuados na data do vencimento. Para o controle e avaliação do risco de 
crédito, a Seguradora utiliza a classificação de risco de crédito das emis-
sões não-bancárias e bancárias das agências classificadoras de risco em 
funcionamento no País. Se duas ou mais agências classificarem o mesmo 
papel, a Seguradora adotará, para fins de classificação de risco de crédito, 
aquela mais conservadora. A política de gestão de riscos da Seguradora 
visa assegurar que a carteira de investimentos esteja adequada ao perfil e 
limites de risco apropriados ao negócio da empresa e alinhados à política 
de investimento definida. A Seguradora busca realizar a gestão dos ativos 
financeiros através da diversificação das aplicações quanto ao nível de ex-
posição e limites de alocação dos ativos, visando mitigar os riscos e garan-
tir retornos sustentáveis. A tabela a seguir apresenta os ativos financeiros, 
distribuídos por ratings de crédito fornecidos pelas agências classificadoras 
de risco. Composição da carteira por classe e por categoria contábil 
em 31 de dezembro de 2014:

Classificação Baa2
Sem  

rating
Valor de 
Mercado

Caixa e Bancos – 1.503 1.503
Investimento Plus Bradesco – – –
Empréstimos e recebíveis - Prêmios a receber – 10.311 10.311
Valor justo por meio do resultado
 Ativos pós-fixados
Privados – 15.028 15.028
Fundo de Investimentos RF - DPVAT – 15.028 15.028
Públicos 21.447 – 21.447
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 13.375 – 13.375
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 8.072 – 8.072
Exposição máxima ao risco de crédito 21.447 26.842 48.289
Composição da carteira por classe e por categoria contábil em 31 de 
dezembro de 2013:

Classificação Baa2
Sem  

rating
Valor de 
Mercado

Caixa e Bancos – 1 1
Investimento Plus Bradesco – 541 541
Empréstimos e recebíveis - Prêmios a receber – 4.369 4.369
Valor justo por meio do resultado
 Ativos pós-fixados 5.601 – 5.601
Públicos 5.601 – 5.601
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 5.601 – 5.601
Exposição máxima ao risco de crédito 5.601 4.911 10.512
O valor justo de instrumentos negociados num mercado ativo (como instru-
mentos mantidos para negociação e disponível para venda) é baseado em 
preços cotados em mercado ativo na data de balanço. O preço cotado usa-
do para ativos financeiros mantidos pela Seguradora é de mercado. Estes 
instrumentos são incluídos em nível 1. 4.2 Risco de liquidez: A gestão do 
risco de liquidez se dá pela capacidade da Seguradora gerar, através do 
curso normal do negócio bem como com o gerenciamento do seu portfólio 
de investimentos, o volume de capital suficiente para saldar seus compro-
missos, sejam estes referentes às despesas operacionais ou mesmo à co-
bertura das reservas relacionadas aos riscos do negócio. Localmente, se-
guimos a política corporativa do grupo SUHAI para a gestão de caixa e 
investimentos. A política define as regras de investimento, composição das 
carteiras de ativo e limites para cada carteira. 4.3 Risco de mercado:  
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado têm 
sobre os ganhos da Seguradora sobre o valor de suas participações em 
instrumentos financeiros. Os limites de risco de mercado são estabelecidos 
com base em política corporativa definida pelo grupo SUHAI e aprovados 
localmente no Conselho da Administração. Taxa de juros: Para reduzir a 
exposição às variações nas taxas de juros do mercado doméstico, a Segu-
radora realiza suas aplicações financeiras em títulos públicos e títulos pri-
vados indexadas à variação do CDI. Câmbio: A Seguradora não possui 
instrumentos financeiros derivativos atrelados ao câmbio ou outro indica-
dor. Para todos os instrumentos financeiros, o CPC 40, requer a divulgação 
relacionada a mensuração do valor justo com base nos seguintes níveis:
Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passi-
vos idênticos (nível 1). Inputs de outros preços cotados não incluídos em 
nível 1 os quais são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(como preços) ou indiretamente (derivado dos preços) (nível 2). Inputs para 
o ativo ou passivo que não são com base em dados observáveis do merca-
do (input não-observável) (nível 3). As aplicações financeiras da Segura-
dora estão classificadas como:

31/12/2014 31/12/2013

Nível I
Valor de 
mercado Nível I

Valor de 
mercado

Fundo de Investimentos RF -
  DPVAT 15.028 15.028 – –
Invest. Plus Bradesco – – 541 541
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 13.375 13.375 5.601 5.601
Notas do Tesouro Nacional - NTN - B 8.072 8.072 – –

36.475 36.475 6.142 6.142
4.4 Risco operacional: A Seguradora define risco operacional como o 
risco de perdas resultantes de processos internos falhos ou inadequados, 
provenientes de todas as áreas de negócios. No exercício a concentração 
bruta de risco para os produtos da Seguradora estão distribuídos da
seguinte forma: 31/12/2014

Ramo Centro Norte Nordeste Sudeste Sul
Total 
geral

Automóvel (Casco) – – – 9.472 16.878 26.350
DPVAT 1.390 877 2.799 9.363 3.457 17.886
Total geral 1.390 877 2.799 18.835 20.335 44.236
A seguradora iniciou sua participação no Convênio DPVAT em janeiro de 
2014. 4.5 Gestão de risco de capital - Capital adicional para risco de 
subscrição e de crédito: No Brasil, acompanhando a tendência mundial 
de fortalecimento do mercado segurador, a SUSEP divulgou normas que 
alteraram, a partir de janeiro de 2008, as regras de alocação de capital dos 
riscos provenientes da subscrição para os diversos ramos de seguros e 
também os critérios de atuação do órgão regulador em relação à eventual 
insuficiência de capital das Seguradoras. A partir de 2011, passaram a vi-
gorar regras de alocação de capital para os riscos provenientes das opera-
ções de crédito realizadas com congêneres, resseguradores e entidades 
financeiras. O Patrimônio Líquido Ajustado - PLA da Seguradora está sen-
do apresentado na nota 19. Visando a adoção das melhoras práticas de 
gestão de risco, a Seguradora está estudando modelo interno para cálculo 
do capital requerido. 4.6 Gestão de riscos financeiros: A carteira de in-
vestimentos está substancialmente protegida de riscos financeiros, os ris-
cos são monitorados através de instrumentos e modelos de análise de ris-
co, pelo Banco Bradesco S.A., que leva em consideração o cenário 
econômico e os requerimentos regulatórios que norteiam os negócios e 
ativos financeiros da Seguradora. Com o objetivo de promover uma melhor 
gestão e controle da carteira e dos riscos financeiros existentes, é realizado 
o estudo de Gestão de Ativos e Passivos á fim de adequar os parâmetros 
da carteira de ativos à do passivo, garantindo assim a solvência e os recur-
sos de caixa necessários à operação. Os principais fatores de risco que 
afetam o negócio da Seguradora são:

31/12/2014

Classe Premissas
Saldo 

Contábil
Variação 

resultado
Saldo 

impactado
Ativos pós-fixados públicos
Letras financeiras
 de tesouro - LFT

Aumento de  
1,16% na taxa 13.375 155 13.530

Notas do tesouro
 nacional - NTN - B

Aumento de 
1,06% na taxa 8.072 86 8.158

21.447 241 21.688
31/12/2013

Classe Premissas
Saldo 

Contábil
Variação 

resultado
Saldo 

impactado
Ativos pós-fixados públicos
Letras financeiras
 de tesouro - LFT

Redução de 
1,18% na taxa 5.601 66 5.535

5.601 66 5.535
Impacto líquido
de efeito tributário – 40 –
A Seguradora possui como política de gestão de risco financeiro, a contra-
tação de produtos financeiros prontamente disponíveis no mercado brasi-
leiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visan-
do alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política 

prudente de gestão de risco de liquidez. 4.7 Gestão de capital: A Compa-
nhia executa suas atividades de gestão de risco de capital com o objetivo 
primário de atender aos requerimentos de capital mínimo segundo critérios 
de exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP. 5. Caixa e equivalentes 
de caixa:

31/12/2014 31/12/2013
Caixas e bancos 1.503 1
Total 1.503 1

Em 30 de junho de 2014 a Companhia não detinha nenhum item de 
caixa e equivalente de caixa classificado como ‘caixa restrito’, bem 
como itens de caixa e equivalente de caixa dados como garantias a 
terceiros. 6. Ativos financeiros: 6.1 Aplicações (ao valor justo por 
meio do resultado): A classificação das aplicações financeiras por ca-
tegoria é apresentada da seguinte forma em 31 de Dezembro de 2014 
e 31 de dezembro de 2013:

31/12/2014
De 01 a 
 30 dias

De 31 a 
 180 dias

De 181 a 
 365 dias

Acima de 
 365 dias

Valor de 
 mercado

Valor de custo 
 atualizado %

Valor justo por meio do resultado 15.028 732 5.563 15.152 36.475 36.475 100%
Fundo de Investimentos RF - DPVAT 15.028 – – – 15.028 15.028 41%
Letras financeiras de tesouro - LFT 732 5.563 7.080 13.375 13.375 37%
Notas do tesouro nacional - NTN - B – – – 8.072 8.072 8.072 22%
Total 15.028 732 5.563 15.152 36.475 36.475 100%

31/12/2013
De 01 a 
 30 dias

Acima de 
365 dias

Valor de 
mercado

Valor de custo 
 atualizado %

Valor justo por meio do resultado 541 5.601 6.142 6.142 100%
Investimento Plus Bradesco 541 – 541 541 9%
Letras financeiras de tesouro - LFT – 5.601 5.601 5.601 91%
Total 541 5.601 6.142 6.142 100%

6.2 Movimentação das aplicações:

31/12/2013
Apli- 

cações Resgates
Rendi- 

mentos 31/12/2014

Investimento
 Plus Bradesco 541 2.772 (3.319) 6 –

Fundo de
 Investimentos
  RF - DPVAT – 41.471 (27.119) 676 15.028

Letras financeiras
 de tesouro - LFT 5.601 7.754 (763) 783 13.375

Notas do tesouro
 nacional -
  NTN - B – 7.785 – 287 8.072

Circulante 6.142 59.782 (31.201) 1.752 36.475

31/12/2012
Apli- 

cações Resgates
Rendi- 

mentos 31/12/2013

Certificado de
 depósito 
  bancário -
   CDB 2.264 359 (2.700) 77 –

Investimento Plus
 Bradesco – 2.960 (2.419) – 541

Letras financeiras
 de tesouro - LFT – 5.503 (3) 101 5.601

Circulante 2.264 8.822 (5.122) 178 6.142
7. Ativos em cobertura de provisões técnicas:

31/12/2014 31/12/2013
Fundo de Investimentos RF - DPVAT 15.028 –
Letras financeiras de tesouro - LFT 13.375 5.601
Notas do tesouro nacional - NTN - B 8.072 –
Total dos ativos em cobertura 36.475 5.601
Provisões Técnicas - seguros 33.047 6.094
(–) Direitos Creditórios (*) (6.375) (2.687)
Total a ser coberto 26.672 3.407
Excedente de Cobertura 9.803 2.194
(*) A Empresa utiliza os direitos creditórios como redutor da necessidade 
de cobertura por ativos garantidores com base nos prêmios a receber, na 
proporção dos riscos a decorrer, considerando cada parcela não vencida, 
na data-base de cálculo, líquidas das parcelas cedidas em cosseguro e dos 
montantes relativos aos ativos de resseguro, conforme Circular SUSEP nº 
452 de 04 de dezembro de 2012. 8. Crédito das operações com seguros 
e resseguros: 8.1 Prêmios a receber

31/12/2014

Ramo

Prêmios a  
Receber de 
 Segurados

Redução ao  
Valor Recuperável

Prêmios a 
 Receber 

Líquido

Período 
médio de 

parcelamento 
Mensal

Automóvel 
(Casco) 10.311 – 10.311 10
Total 10.311 – 10.311 10

31/12/2013

Ramo

Prêmios a 
Receber de 
Segurados

Redução ao 
Valor Recuperável

Prêmios a 
Receber 
Líquido

Período 
médio de 

parcelamento 
Mensal

Automóvel
 (Casco) 4.621 (252) 4.369 6
Total 4.621 (252) 4.369 6
Composição quanto aos prazos de vencimentos:

31/12/2014 31/12/2013
A vencer 9.592 3.937
Vencidos até 30 dias 505 367
Vencidos de 31 a 60 dias 177 65
Vencidos a mais de 61 dias 37 252
Total 10.311 4.621
A Companhia mantém políticas de cobrança e cancelamento de prêmios 
vencidos e não pagos a mais de 61 dias. A administração considerou em 31 
de dezembro de 2014 que estes instrumentos foram suficientes para evitar 
perdas referentes aos prêmios a receber e optou em não constituir provisão 
para créditos de liquidação duvidosa. 9. Outros créditos operacionais:
Ramo 31/12/2014 31/12/2013
Automóvel (Casco) – –
DPVAT 293 –
Total 293 –
10. Títulos e créditos a receber: 10.1 Outros créditos a receber
Ramo 31/12/2014 31/12/2013
Outros créditos 2 –
Total 2 –
10.2 Créditos tributários e previdenciários 31/12/2014 31/12/2013
Imposto de Renda a compensar – 1
Antecipação de Imposto de Renda (*) 4 4
Antecipação de Contribuição Social (*) 3 3
PIS e COFINS a compensar 1 1
Total circulante 8 9
Créditos tributários e previdenciários
Créditos tributários e previdenciários 2 2
Total não circulante 2 2
Total títulos e créditos a receber 10 11
(*) Refere-se aos créditos tributários provenientes das antecipações do im-
posto de renda e da contribuição social por estimativa mensal, bem como 
do imposto de renda retido na fonte referente aos resgates parciais das 
aplicações financeiras em renda fixa. O prazo de realização dos créditos 
recuperáveis é estimado em no máximo cinco anos.
11. Custos de aquisição diferidos
Ramo 31/12/2013 Constituição/(Reversão) 31/12/2014
Automóvel (Casco) 202 604 806
Total 202 604 806
Ramo 31/12/2012 Constituição/(Reversão) 31/12/2013
Automóvel (Casco) – 202 202
Total – 202 202
Os custos de aquisição diferidos são representados por comissões sobre 
prêmios emitidos diferidos pró-rata dia com base na vigência das apólices. 
O prazo médio para diferimento é de 12 meses.

12. Imobilizado:

Descrição Taxa ao ano 31/12/2013 Custo DPVAT Aquisição Depreciação
Saldo em 

31/12/2014
Equipamentos 20% – – 14 (1) 13
Equipamentos - DPVAT 20% – 37 – (23) 14
Móveis, Máquinas e Utensílios 10% 1 – 63 (2) 62
Móveis, Máquinas e Utensílios - DPVAT 10% – 8 – (1) 7
Veículos - DPVAT 20% – 2 – (1) 1
Total bens móveis 1 47 77 (28) 97
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 20% – – 94 – 94
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - DPVAT 20% – 26 – (14) 12
Total outras imobilizações – 26 94 (14) 106
Total imobilizado 1 73 171 (42) 203
As operações do Convênio DPVAT do imobilizado são reconhecidas em conta-corrente do próprio convênio que representa saldo líquido de R$ 34.
13. Intangível
Descrição Taxa ao ano 31/12/2013 Custo DPVAT Aquisição Amortização 31/12/2014
Outros Intangíveis 20% – – 2 – 2
Outros Intangíveis - DPVAT 20% – 29 – (5) 24
Total Intangível – 29 2 (5) 26
As operações do Convênio DPVAT do intangível são reconhecidas em conta-corrente do próprio convênio que representa saldo líquido de R$ 24.

14. Contas a pagar: As contas a pagar da Seguradora são representadas 
por:

31/12/2014 31/12/2013
Fornecedores 328 24
Honorários e remunerações a pagar 45 20
Participação de lucros a pagar 42 –
Total obrigações a pagar 415 44
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF 661 357
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF – 4
Imposto sobre serviços - ISS 3 –
Contribuições previdenciárias 29 10
Contribuições para o FGTS – 2
Outros impostos e encargos sociais – 5
Total impostos e encargos sociais a recolher 693 378
Férias a pagar 57 23
Encargos sociais a recolher 20 6
Total encargos trabalhistas 77 29
COFINS 65 12
PIS 11 2
Total impostos e contribuições 76 14
Automóvel (Casco) 282 –
Total outras contas a pagar 282 –
Total contas a pagar 1.543 465

15. Débitos das operações com seguros e resseguros: 15.1 Prêmios a 

restituir:

Ramo 31/12/2014 31/12/2013

Automóvel (Casco) 68 3

Total 68 3

15.2 Corretores de seguros e resseguros

Ramo 31/12/2014 31/12/2013

Automóvel (Casco) 100 85

Total 100 85

16. Depósitos de terceiros: 16.1 Prêmios e 
emolumentos recebidos

Ramo 31/12/2014 31/12/2013

Automóvel (Casco) 290 181

Total 290 181

As contas registradas na rubrica “Depósitos de terceiros” são compostas 

por valores recebidos efetivamente, ainda não baixados da rubrica de  

“Prêmios a receber”, configurando uma conta transitória onde são registra-

das as operações de cobrança de prêmios da Companhia.

17. Provisões técnicas-seguros: 17.1 Provisões técnicas:

31/12/2014

Prêmios  

não Ganhos

Sinistros a  

Liquidar

Sinistros Ocorridos 

mas não Avisados

Provisão 

Despesas Relacionadas

Outras 

Provisões Total

Automóvel (Casco) 15.128 2.201 620 77 – 18.026

DPVAT – 7.319 7.522 – 180 15.021

Total 15.128 9.520 8.142 77 180 33.047

31/12/2013
Prêmios  

não Ganhos
Sinistros a 

 Liquidar
Sinistros Ocorridos 

mas não Avisados
Outras 

Provisões Total
Automóvel (Casco) 5.597 317 180 – 6.094
Total 5.597 317 180 – 6.094
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17.2 Desenvolvimentos de sinistros

31/12/2014
Sinistros
Avisados

Sinistros 
Reabertos

Ajustes  
de Sinistros

Sinistros 
Cancelados

Sinistros 
Pagos

Estimativa 
de Salvados

Passivo de 
Sinistros a Liquidar

Automóvel (Casco) 24.137 528 (320) (15.385) (6.704) (55) 2.201
Administrativos - DPVAT 1.925 – – – – – 1.925
Judiciais - DPVAT 5.394 – – – – – 5.394
Total 31.456 528 (320) (15.385) (6.704) (55) 9.520

31/12/2013
Sinistros 
Avisados

Sinistros 
Reabertos

Ajustes  
de Sinistros

Sinistros 
Cancelados

Sinistros 
Pagos

Passivo de 
 Sinistros a Liquidar

Automóvel (Casco) 2.178 – (10) (1.482) (369) 317
Total 2.178 – (10) (1.482) (369) 317

18. Contingências civis: A companhia constitui a provisão referente ao 
processo judicial número 1017860-88.2014.8.26.0007 com objetivo de san-
cionar multas conforme quadro abaixo:
CIVEL Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Perda possível 1 29 29
Totais 1 29 29
19. Patrimônio líquido: a) Capital social: As ações emitidas pela Segura-
dora são classificadas como um componente do patrimônio líquido quando 
a Seguradora não possuir a obrigação de transferir caixa ou outros ativos 
para terceiros. Custos incrementais, diretamente atribuíveis à emissão das 
ações próprias são registrados no patrimônio líquido, deduzidos dos recur-
sos recebidos. b) Aumento do capital social: Foi deliberado na assem-
bleia geral extraordinária realizada em 8 de janeiro de 2014, o aumento do 
capital social de R$ 4.476 para R$ 11.176, dividido em 11.052.408 ações 
ordinárias, nominativas, sem valor nominal. O aumento do capital social 
foi aprovado pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, con-
forme portaria nº 5.900 de 9 de junho de 2014. Foi deliberado na assem-
bleia geral extraordinária realizada em 27 de outubro de 2014, o aumento 
do capital social de R$ 11.176 para R$ 15.676, dividido em 15.823.038 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. c) Dividendos: É as-
segurado aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do 
exercício anual, conforme estabelecido no estatuto social. d) Patrimônio 
Líquido Ajustado (PLA) e exigência de capital: Em dezembro de 2013 
foi publicada a Resolução CNSP nº 302, em vigor a partir de 2014, que 
modificou a apuração do CMR, agora o maior entre Capital Base e Ca-
pital de Risco, e acrescentou a exigência de liquidez mínima de 20% nos 
ativos que cobrem o CMR. A tabela a seguir apresenta os níveis de sufi-
ciência de Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) frente ao CMR e de liquidez 
em relação ao CMR, segundo os normativos vigentes. O quadro abaixo 
representa o Capital Mínimo Requerido, segundo os normativos vigentes:

2014 2013
Patrimônio Líquido 14.552 3.898
(–) Intangível (26) –
Patrimônio Líquido Ajustado (a) 14.526 3.898
Capital Base (b) 11.000 2.200
 Capital de Risco de Subscrição 6.818 –
 Capital de Risco de Crédito 34 –
 Capital de Risco Operacional 452 –
(–) correlação entre Capitais de Riscos de Subscrição
 e Crédito (17) –
Capital de Risco (c) 7.287 –
Capital Mínimo Requerido (d) [maior entre (b), (c)] 11.000 2.200

2014 2013
Suficiência de Capital (e = a - d) 3.526 1.698
Suficiência de Capital (e/d) 32% 77%
20. Detalhamento das contas de resultado
20.1 Prêmios 31/12/2014 31/12/2013
 emitidos líquidos

Emitido Cancelado
Resti-
tuído

Prêmio 
Emitido 
Líquido

Prêmio 
Emitido 
Líquido

Automóvel (Casco) 33.356 (6.584) (422) 26.350 7.014
DPVAT 17.886 – – 17.886 –
Total 51.242 (6.584) (422) 44.236 7.014
20.2 Variações das Provisões Técnicas de prêmios

31/12/2014 31/12/2013
Automóvel (Casco) (9.531) (5.597)
DPVAT (200) –
Total (9.731) (5.597)
20.3 Prêmio Ganho 31/12/2014 31/12/2013
Automóvel (Casco) 16.819 1.417
DPVAT 17.686 –
Total 34.505 1.417
20.4 Receitas com emissão de apólices 31/12/2014 31/12/2013
DPVAT 1.036 –
Total 1.036 –
20.5 Sinistros Ocorridos e Índice de Sinistralidade %

31/12/2014 31/12/2013
Automóvel (Casco) (9.071) 34% (866)
DPVAT (15.486) 87% –
Total (24.557) 56% (866)
Os índices de sinistralidade foram calculados com base nos prêmios 
retidos brutos. 20.6 Custos de aquisição e Índice de Comercialização %

31/12/2014 31/12/2013
Automóvel (Casco) (871) 2% (50)
DPVAT (252) 1% –
Total (1.123) 2% (50)
Os índices de comercialização foram calculados com base nos prêmios 
retidos brutos. 20.7 Outras receitas e despesas operacionais

31/12/2014 31/12/2013
Automóvel (Casco) (3.085) (251)
DPVAT (1.288) –
Total (4.373) (251)

20.8 Despesas administrativas 31/12/2014 31/12/2013
Despesas com pessoal próprio (1.440) (147)
Despesas com serviço de terceiros (5.386) (871)
Despesas com localização e funcionamento (450) (55)
Despesas com propaganda e publicidade (77) (27)
Despesas com publicações (6) (14)
Despesas com donativos e contribuições (1) –
Despesas administrativas diversas (29) (10)
Despesas administrativas - DPVAT (694) –
Total (8.083) (1.124)
20.9 Despesas com tributos 31/12/2014 31/12/2013
COFINS - DPVAT (887) (57)
PIS/PASEP - DPVAT (144) (11)
Taxa de fiscalização (92) (50)
Outros tributos (28) –
Total (1.151) (118)
20.10 Resultado Financeiro
Receitas financeiras 31/12/2014 31/12/2013
Receitas com títulos renda fixa públicos 1.305 176
Receitas com títulos renda fixa públicos -
 DPVAT 1.847 –
Receitas com títulos renda fixa públicos - NTN 499 –
Receitas com operações de seguros 1.723 252
Outras receitas - DPVAT 80 –
Total 5.454 428
Despesas financeiras
Despesas com títulos renda fixa públicos (209) (50)
Despesas com títulos renda fixa públicos -
 DPVAT (1.850) –
Despesas com operações de seguros – –
Outras Despesas (13) –
Total (2.072) (50)
Resultado financeiro 3.382 378
21. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social: No exer-
cício de 2014 a Empresa optou pelo regime tributário lucro real trimestral 
que foi apurado o imposto de renda no montante de R$ 78 e a contribuição 
social sobre o lucro líquido de R$ 57 no 1º trimestre de 2014. Os créditos 
diferidos relativos aos prejuízos fiscais referentes aos trimestres subse-
quentes estão sendo controlados a parte B do Livro apuração do lucro real 
(LALUR). 22. Partes relacionadas: O Gerenciamento dos rastreadores 
instalados em parte dos veículos segurados pela companhia é feito pela 
empresa EPS - Segurança Eletrônica Ltda. No semestre findo em 30 de 
junho de 2014 o impacto total no resultado referente a esta operação foi de 
R$ 1.604 e saldo de conta a pagar de R$ 215 entre as partes relacionadas 
em 31 de dezembro de 2014. A companhia não remunerou seus adminis-
tradores no semestre findo em 31 de Dezembro de 2014.

Aos
Acionistas e Administradores da
Suhai Seguros S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Suhai Seguros S.A., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as 
respectivas demonstrações do resultado do exercício, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das práticas contábeis e demais notas 
explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 
financeiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores e 
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de 
distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados 
nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os 
controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação 
das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 

adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Suhai Seguros S.A., em 31 de dezembro de 
2014, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa, para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 13 de fevereiro de 2015
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Aos Diretores e Acionistas da
Suhai Seguros S.A.
1. Examinamos as provisões técnicas e os ativos de seguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção da SUHAI Seguros S.A., em 31 de 
dezembro de 2014, elaborados sob a responsabilidade de sua 
Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária-IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados SUSEP.
2. A Administração da Suhai Seguros S.A. é responsável pelas provisões 
técnicas, pelos ativos de seguro registrados nas demonstrações financeiras 
e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção elaborados de acordo com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária-IBA e com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles internos 
que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração, livre 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões 
técnicas e os ativos de seguro registrados nas demonstrações financeiras 
e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 

necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de 
acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária-IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as provisões técnicas, os ativos de seguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção estão livres de distorção relevante.
4. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das 
provisões técnicas e dos ativos de seguro registrados nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas 
avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 
para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de seguro 
registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção da SUHAI Seguros S.A. 
para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas 

circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a 
efetividade desses controles internos da SUHAI Seguros S.A. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
5. Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de seguro registrados 
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção da Suhai Seguros S.A. em 31 de 
dezembro de 2014 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de 
acordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária-IBA.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2015
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