
DIÁRIO OFICIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO   Porto Alegre, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 39

Senhores acionistas:
A Diretoria da Sabemi Seguradora S/A submete a V.Sas. o presente 
Relatório e as Demonstrações Financeiras da Companhia juntamente 
com o Parecer dos Auditores Independentes e Parecer de Auditoria 
Atuarial, relativos ao exercício de 2014.
Cenário econômico 
Como era de se esperar, a equipe econômica do Governo continuou a 
aumentar as taxas de juros da economia ao longo do segundo semes-
tre de 2014. Fechamos o ano de 2014 com a taxa Selic de 11,75 % a.a.

medidas necessárias à retomada do crescimento econômico e de 
ajustes das contas públicas.

-
pe econômica começou a articular e adotar estas medidas.

-
ta as duras medidas adotadas pela nova equipe econômica, tais como 

dos preços dos combustíveis e energia elétrica, dentre outras.
Mesmo com este cenário, o mercado segurador no Brasil continua 
com boas perspectivas de crescimento e o mercado de assistência 

-

Mercado de atuação
A Sabemi Seguradora S/A é uma Companhia com quatro décadas de 

pagamento de servidores públicos, operando nos ramos de Seguro 
de Pessoas, Previdência Complementar e Assistência Financeira a 
seus segurados e participantes.
Em janeiro de 2009 a Sabemi Seguradora ingressou no Consórcio do 
Seguro DPVAT, de acordo com a Carta SUSEP/GABIN nº 205, de 30 
de dezembro de 2008. 
Desempenho da Companhia
O resultado da Companhia decorre principalmente de receita com 
prêmio de seguro de acidentes pessoais e prestamista e da receita 

participantes.

CNPJ nº 87.163.234/0001-38
NIRE 43300032990
Carta Patente SUSEP nº 021
Rua Sete de Setembro, 515 - térreo - 5º e 9º andares
CEP 90010-190 - Porto Alegre - RS

Relatório da Administração

-

-

a reavaliar o risco envolvido e optar por estancar de vez os limites desse 
prejuízo. Assim, os projetos em andamento e as boas perspectivas de 

preservados.
-

lhões de reais, registrados como perda no exercício de 2014.

melhor desempenho quando comparado com os últimos 5 anos.
-

As receitas com prêmios de seguros e rendas de contribuições aumen-
taram 13,48 %, quando comparado com ano de 2013.  Neste cálculo 

administrados pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.

é de 87,29%.

Organização societária
A  Assembleia Geral Extraordinária de 18 de setembro de 2013 deli-

de 9 de abril de 2014 (Nota 20.1). 

-
tor Presidente o Sr. Antonio Túlio Lima Severo, Diretor Administrativo 
e Financeiro o Sr. Alexandre Girardi, Diretora Executiva de Planeja-
mento Estratégico a Sra. Eliana Schwingel Diederichsen, como Di-
retor de Assistência Financeira o Sr. Leandro de Carvalho Nunes e 
como Diretor de Seguros o Sr. Antonio Carlos Pedrotti Porto, dando 
continuidade ao processo de governança corporativa.

de 20 de junho de 2014.

Dividendos
A Companhia optou pelo pagamento dos juros sobre o capital pró-

mínimos obrigatórios estabelecidos no Estatuto Social da companhia. 

-
pital a conta do saldo de lucros ou prejuízos acumulados. (Nota 20.2).
Impostos e contribuições

a título de impostos e contribuições próprios, pagos e provisionados, 
no exercício. 
Controles internos
A Companhia, com vistas a garantir um crescimento sustentado, 
tem utilizado as boas práticas de Governança Corporativa, inves-

prestadores de serviços, colaboradores, comunidade e demais partes 
interessadas.

-

-

de orientar estrategicamente os negócios e a governança do grupo, 
-

ger os interesses e a maximizar investimentos.
Ouvidoria

-
-

de esgotados os demais canais de acesso e atendimento disponíveis.
-

Segurança da informação
A Companhia vem constantemente implementando um conjunto de 
controles, incluindo políticas, processos, estruturas organizacionais 

-

Recursos humanos
-

colaboradores, pois acredita que o potencial realizador das pessoas é 

por 192 colaboradores.

-

-
gorosamente em dia, assim como todas as demais obrigações de 
qualquer natureza, seguindo os procedimentos determinados pelos 

Perspectivas futuras

plano de previdência complementar na modalidade de pecúlio e nas 

continuará reavaliando a estrutura de custos para dar suporte às ope-

Agradecimentos

-

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares reais

Demostração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares reais

Demonstração do resultado

reais, exceto quando indicado de outra forma Em milhares reaisAtivo 2014 2013 
Circulante 112.814 83.058
 Disponível (Nota 5) 303 800 
  Caixa e bancos 303 800
Aplicações (Nota 6)
Créditos das operações com seguros e
resseguros (Nota 6.4.1)

 Operações com resseguradoras 4 4

Créditos das operações com previdência
complementar (Nota 6.4.2)

Títulos e créditos a receber (Nota 6.4.3) 24.993 9.374
 Títulos e créditos a receber  12.952 532
 Créditos tributários e previdenciários  5.477  

 Outros créditos 773 432
Outros valores e bens

Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações (Nota 6)
Títulos e créditos a receber

 5.790 11.799

Investimentos (Nota 9) 32 32
  Outros investimentos 32 32
Imobilizado (Nota 10)

  Bens móveis 1.821 1.859
  Outras imobilizações 30 17
Intangível (Nota 11)

Total do ativo

Passivo e patrimônio líquido 2014 2013
Circulante
 Contas a pagar 28.374 18.217

Impostos e encargos sociais a recolher (Nota 13)

Débitos de oper. com seguros e resseguros
  Prêmios a restituir 2.873 1
  Operações com resseguradoras  4 4
  Corretores de seguros e resseguros 2.978 1.992
  Outros passivos operacionais  540 1.177
 Débitos de operações com previdência
 complementar

Depósitos de terceiros (Nota 16) 3.940 5.870
Provisões técnicas - seguros (Nota 17) 53.753 53.148

Provisões técnicas - previdência
 complementar (Nota 17) 4.192 3.844

Outros débitos  550
  Provisões judiciais (Nota 19 (b))  550
Não circulante
 Contas a pagar 925 1.184
  Obrigações a pagar (Nota 12) 72  

  Outras contas a pagar (Nota 12) 583 783
 Provisões técnicas - seguros (Nota 17)

 Provisões técnicas - previdência
 complementar (Nota 17) 432 388

 Outros débitos

Patrimônio líquido (Nota 20)
 Capital social 55.000 42.000

Total do passivo e do patrimônio líquido

2014 2013
Operações de seguros (Nota 21)   

 4.589 5.177
Prêmios ganhos

Outras receitas e despesas operacionais,

Despesas administrativas (Nota 21) (43.285) (37.188)

Resultado operacional (224) 8.898

correntes (Nota 21) 1 (8)
Resultado antes dos impostos e participações (223) 8.890
Imposto de renda (Nota 8.2) 427 (1.715)

Participações sobre o resultado (323) (257)
Lucro líquido do exercício
Lucro básico e diluído por
ação em Reais

Demonstração do resultado abrangente

reais, exceto quando indicado de outra forma

2014 2013

Outros componentes do resultado
abrangente do exercício - - 

          Reservas de lucros
    Aumento de   
   Capital capital (em  Retenção Lucros
   social aprovação) Legal de lucros acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2013 42.000  2.010 970  44.980
Aumento de capital AGE de 18/09/2013
Portaria SUSEP n° 5.834 de 09/04/2014 (Nota 20.1)  13.000    13.000
Dividendos s/ resultado de exercícios anteriores    (970)  (970)
aprovados em AGE de 10/02/2014
Lucro líquido do exercício      5.812 5.812
Proposta de destinação do resultado   290  (290)
Reserva legal

Juros sobre o capital próprio/dividendos antecipados 

Juros sobre o capital próprio/dividendos antecipados
aprovados em AGE de 10/02/2014 (Nota 20.2)     (2.491) (2.491)
Em 31 de dezembro de 2013
Aumento de capital AGE de 18/09/2013
Portaria SUSEP n° 5.834 de 09/04/2014 (Nota 20.1) 13.000 (13.000)     
Juros sobre o capital próprio aprovados em 

Proposta de destinação do resultado

Juros sobre o capital próprio pagos acima dos lucros

Em 31 de dezembro de 2014

2014 2013
Atividades operacionais   

 Ajustes para:

 imobilizado e intangível (1) 8
Variação nas contas patrimoniais:

Créditos das operações de seguros, incluindo
 ativos oriundos de contratos de seguros  (1.155) 1.181
 Créditos das operações com
 previdência complementar (250) (1.449)

 Débitos de operações com seguros
 e resseguros 3.221 513
 Débitos de operações com
 previdência complementar 78 7
 Depósitos de terceiros (1.930) (7.545)

Provisões técnicas - previdência complementar 392 1.450
 Provisões judiciais 1.943 2.182
Caixa líquido gerado (consumido)
pelas operações 943 (5.434)
 Juros pagos (93) (59)
Caixa líquido gerado (consumido) nas
atividades operacionais 850 (5.434)
Atividades de investimento   

Caixa líquido consumido nas atividades
 de investimento

   
 Aumento de capital  13.000
 Dividendos e juros sobre

 Pagamento de empréstimos (exceto juros) (775) (449)
Caixa líquido consumido nas atividades

 (489) (7.344)
 Aumento (redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 
 Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 800 145
 Caixa e equivalentes de caixa

 Aumento (redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações

1 Contexto operacional 
-

guros de pessoas, bem como em previdência privada complementar, nas 
modalidades pecúlio e de rendas. A Seguradora possui sede na Rua Sete 
de Setembro 515 - térreo, 5° e 9° andares, Centro - Porto Alegre/RS, 
tendo suas atividades reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

No exercício social de 2009, a Seguradora ingressou no Consórcio do Se-

85 pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, através de 
Carta SUSEP/GABIN nº 205, de 30 de dezembro de 2008.
2 Resumo das principais políticas contábeis

-

julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
-

-

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação

2.3 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos 
bancários.

-
gorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, disponíveis 

-

reconhecimento inicial.

-

-
tabilizados ajustados ao valor de mercado, computando-se a valoriza-

ou despesa, no resultado do período. Os ativos dessa categoria cor-

-

-
ros derivativos de caráter especulativos.

investimento em até 12 meses após a data do balanço.
(c) Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebí-

ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 
-

culante). Os empréstimos e recebíveis da Seguradora compreendem as 
-

ber, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os 
-

(i) Reconhecimento e mensuração

-

sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresen-

-
nanceiras

-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela 

estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 

das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 

-

-
-

-

o risco de crédito do emissor. 

balanço patrimonial quando há direito legalmente aplicável de com-

líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
-

to amortizado

a qualidade de crédito de um ativo ou grupo de ativos está deterio-
rada, e os prejuízos de impairment

Os critérios que a Seguradora adota para determinar se há evidência 
objetiva de perda por impairment incluem:

-

-
ções econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as 
inadimplências sobre os ativos na carteira.

impairment, a Seguradora mensura o prejuízo. Nesta circunstância o 
saldo contábil é reduzido ao seu valor recuperável e o valor do preju-

CONTINUA
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Se, em um período subsequente, o valor da perda por impairment

evento que ocorreu após a perda por impairment ter sido reconheci-

do resultado.

dias para contratos de pessoa jurídica. Foi avaliada a recuperabilida-
de (impairment) destes ativos em 31 de dezembro de 2014.

-
das sobre créditos em consonância com determinações da SUSEP 

2.5 Ativos não circulantes
Realizável a longo prazo

quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetá-

2.6 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
-

cálculo do resultado tributável do imposto de renda e da contribui-

destacado na Nota 8.

provável que o lucro tributável esteja disponível para ser utilizado na 

-

2.7 Depósitos judiciais
A Seguradora reconhece como depósitos judiciais os bloqueios bancá-

2.8 Investimentos

obras de arte. 
2.9 Imobilizado

equipamentos e móveis e utensílios.

para imóveis, 10% para móveis e utensílios, 20% para equipamentos 
de processamento de dados. 
2.10 Intangível

-
gente. Este grupo está representado por marcas e patentes e licenças 
de sistemas aplicativos.
(a) Marcas e patentes

(b) Licença de uso de softwares adquiridos
As licenças de software
custos incorridos para adquirir os software -

sua vida útil estimável até cinco anos.
2.11 Contratos de arrendamento  

arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebi-

pelo método linear, durante o período do arrendamento.
A Seguradora arrenda certos bens do imobilizado e bens do intan-
gível. Os arrendamentos, nos quais a Seguradora detém, substan-

-

no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do 
bem arrendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do ar-
rendamento.
Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte 

constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações correspon-
-
-

para produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo rema-
nescente do passivo para cada período. Os bens adquiridos por meio de 

-
damento mercantil (leasing leasing
operacional.
2.12 Contratos de seguros

-

considerando, adicionalmente, todos os cenários com substância co-
mercial em que o evento segurado ocorre comparado com cenários 

-

sinistralidade superior às mensalidades pagas pelos participantes. 

2.13 Avaliação de passivos originados de contratos de seguro
Passivos de contratos de seguros
As provisões técnicas visam dar garantia às operações de seguros 
de pessoas e de previdência complementar, sendo constituídas de 
acordo com as determinações do Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados - CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 

de Notas Técnicas Atuariais (NTA) e/ou previstas nas Avaliações 

nº 272/2004, tiveram em dezembro de 2013 como a última data 

-
culadas pelo Atuário Responsável Técnico, auditadas pela Auditoria 

-

Seguros de pessoas (exceto Vida Individual)

valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer, a qual é 
-

lativos ao período de cobertura dos riscos assumidos de cada apólice 
ou endosso, representativos de todos os contratos de seguro em vigor 

*Base de Cálculo é o prêmio comercial incluído de cosseguro aceito, 
bruto de resseguro e líquido de cosseguro cedido e líquido da parcela 

-

valor corresponde a uma estimativa média dos valores calculados de 
PPNG, tomando por base os dados de prêmios emitidos em atraso 

cálculo, alocados pela sua devida competência atuarial.

Seu cálculo segue a metodologia clássica de mercado, cujo saldo 

-

-

do adicional de 10% para o imposto de renda e à taxa nominal de 15% 

(b) Demais obrigações

-

de seguros e previdência deduzidos de eventos indenizáveis.
2.16 Passivos contingentes e obrigações legais

-

ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o 

provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a 

-

2.17 Reconhecimento das receitas e despesas

competência.
-

casos em que o risco coberto somente é conhecido após o decurso 

pelo valor proporcional ao prazo de vigência da apólice.

das provisões matemáticas.
-
-

-
das  de acordo com o prazo de vigência do contrato.

simultaneamente ao reconhecimento das correspondentes receitas.
2.18 Benefícios a empregados

-

regime de competência.

2.19 Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
-
-

ras, com base no Estatuto Social da Entidade. Qualquer valor acima 

aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos
-

-
-

-

-
sas periodicamente.
(a) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passi-
vos de seguros

-
-

sideradas na estimativa dos passivos que a Seguradora liquidará em 

internas e externas disponíveis sobre experiência passada e indica-
-

de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. 
-

seguro e análises de sensibilidade das principais premissas utilizadas 

(b) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de provi-

A Seguradora é parte em demandas judiciais envolvendo as áreas 
-
-

-

elaborados pela assessoria jurídica da Seguradora em conjunto com 

(c) Provisão (Impairment) para riscos de crédito sobre assistên-

ativos com características de risco de crédito e evidência objetiva de 
impairment

com o objetivo de avaliar possíveis perdas, pelo menos a cada mês.
(d) Estimativas utilizadas para cálculo de créditos tributários

-
-

destacado na Nota 8.
4 Gerenciamento de riscos

riscos de mercado (taxa de juros), de crédito, de liquidez, de risco de 
seguros e de risco de capital. O gerenciamento desses riscos envol-

4.1 Gestão de risco de seguro
A Seguradora atua junto ao mercado com produtos de seguro do seg-
mento de pessoas, assim como planos de previdência complementar 

-

securitária, pois opera com produtos de pessoas, na modalidade cole-

mesmos. Nos seguros Coletivos de Acidentes Pessoais-APC e Vida, 
a Seguradora opera basicamente com contratos de vigência anual, 

quinquenais. Já os contratos do ramo Prestamista e da carteira de 
previdência e vida individual possuem prazos superiores há um ano.

-

de

sinistro ocorra, podendo haver, inclusive, incerteza sobre o valor da 

sujeitos a oscilações. Para a quase totalidade dos seus contratos de 
-

dos mesmos é aquele proveniente dos sinistros avisados, em situ-
ações onde os pagamentos das indenizações resultantes desses 
eventos possam exceder ao valor contábil de seus passivos atua-

-

previamente estimados, segundo a metodologia de cálculo destes 
passivos, ou, quando, através de ações judiciais, a Seguradora é 
compelida a pagar indenizações que extrapolam ao valor contratado 

grupo de contratos de riscos similares, menor seria a variabilidade 

aos sinistros.
-

opera, bem como a experiência acumulada ao longo dos anos para 
lidar com os riscos ao qual está inserida, sendo que seus segmentos 

A Seguradora mantém-se atenta quanto ao treinamento geral a seus 

a qualidade dos negócios propostos pelos corretores e escritórios re-

Sobre os produtos:
(a) Seguros de pessoas - coletivos

acidente e morte por qualquer causa, concentradas nos ramos Coleti-
vos de Vida, Acidentes Pessoais e Prestamista, este último com uma 

apólices em vigor pela Sabemi Seguradora incluem seguros de vida 
tradicionais, como visto, tendo como principal cobertura, indeniza-

-

residual do ramo Educacional com atividade apenas para IBNR, en-
volvendo risco decorrido.
(b) Previdência complementar e vida individual
A Seguradora vem comercializando apenas o plano de pecúlio, es-

-

operações dos seguros de pessoas coletivos. 
Concentração de risco e análise de sensibilidade

-

os seguros de pessoas coletivos responderam por 90,9% dos prê-

mesmo período de 2013. Em 31 de dezembro de 2014, a carteira de 
seguros de vida contava com aproximadamente 285 mil contratos, 
destacando-se os ramos de Acidentes Pessoais Coletivos (0982) com 

-
traram 99,7% dos prêmios no ano de 2014 e 99,7% dos prêmios no 

O segmento de previdência complementar, incluído o ramo de vida 

-

seguro de Vida Individual.
A garantia das operações vinculadas a estes planos é dada pelas pro-
visões constituídas, e, no pecúlio, o qual segue o regime mutualista 

receitas e despesas, com vistas a manter-se o controle de suas obriga-

principal o reinvestimento de recursos próprios em ativos do mercado 

compreendem os prêmios de seguros emitidos, líquidos de cancelamen-
tos, restituições e cessões de prêmios a congêneres. Abaixo se divulga 

-
ções dos Planos de Previdência e da carteira de Vida Individual:

Prêmios/contribuições Prêmios/contribuições
 auferidos auferidos
Grupos 2014 2013

Previdência +

nas regiões constantes do normativo de Capital Mínimo Requerido, 
-

quadro abaixo. A análise dos dados demonstra uma grande concen-

2014 2013
Distribuição Prêmios Concentração Prêmios Concentração
dos Riscos Diretos de Risco Diretos de Risco 
Região 1 (AM,
PA, AC, RR, AP

Região 2 (PI,
MA e CE) 54 0,1% 425 0,7%
Região 3 (PE,
RN, PB e AL) 133 0,2% 724 1,3%
Região 4 (SE e BA) 42 0,1% 281 0,5%
Região 5 (GO, DF,
TO, MT e MS) 232 0,3% 1.534 2,7%
Região 6 (RJ, ES

Região 7
Região 8 (RS,

Análise de Sensibilidade
Com o objetivo de analisar a sensibilidade nos resultados da Segu-

optou-se em realizar o teste junto à premissa de sinistros, agravando 
-

patrimônio líquido contábil avaliado em 31 de dezembro de 2014. Os 
-
-

requerida no contexto. Seguem abaixo os respectivos indicadores de 
sinistralidade observados em 2013 e 2014:

Grupos 2014 2013
Pessoas Coletivo 8,87% 14,28%

Analisando-se os indicadores de sinistralidade acima, entendeu-se 
prudente aplicar-se um agravo de 50% nas despesas com sinistros 

-
vo aproximar-se do parâmetro observado em 2013, bem como, em 

-
presentativas oscilações no histórico de sinistralidade, principalmen-
te, em alguns ramos que compõe o grupo de pessoas coletivo, além 

participantes em risco.

PPNG=                                                            x Base de Cálculo*
Período de Vigência a Decorrer

Período Vigência do Risco

PPNG=                                                            x Base de Cálculo*
Período de Vigência a Decorrer

Período Vigência do Risco

CONTINUAÇÃO
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gia própria prevista em NTA.
-

de metodologia balizada nos resultados dos testes de consistência de 

-
ída mensalmente para garantir o montante esperado de sinistros já 

estimativa do percentual médio ponderado, obtido através da cons-
Run-Off, onde o valor 

meses do respectivo triângulo.
-

mente para a cobertura das despesas relacionadas ao pagamento 
-

administrativos e judiciais, encontra-se prevista em Nota Técnica 
Atuarial.

-

Previdência complementar aberta, incluindo seguro de vida in-
dividual

-

-
ponde aos compromissos assumidos com participantes de planos es-

individual consideram o método prospectivo, tábua CSO-1958 e taxa 

-

destes compromissos. Os parâmetros de cálculo consideram a tábua 

Para ambos o planos se utiliza o método prospectivo e a taxa de juros 

-

-

cobertura dos riscos assumidos.

* Base de Cálculo é o prêmio comercial líquido da parcela do prêmio 

-
dos (PPNG/RVNE): constituída para dar cobertura aos riscos assu-

(Circular SUSEP nº 485/2014) ao prêmio comercial dos planos de 

-
ída mensalmente para garantir o montante esperado de sinistros já 

-

o somatório dos prêmios ou dos sinistros pagos do período de 24 (vin-

de pecúlio, a IBNR é calculada por metodologia própria baseada na 
estimativa do percentual médio ponderado, obtido através da cons-

Run-Off, onde o valor 

meses do respectivo triângulo.

Seu cálculo segue a metodologia clássica de mercado, cujo saldo 

-

área jurídica.
-

de metodologia balizada nos resultados dos testes de consistência de 

-
ge os valores destinados a devoluções de contribuições e resgates 
a regularizar.

-
mente para a cobertura das despesas relacionadas ao pagamento 

-
rer, administrativos e judiciais, encontra-se prevista em Nota Técnica 
Atuarial.

-

Teste de Adequação dos Passivos (LAT - Liability Adequacy Test)

dos passivos para todos os contratos vigentes na data de sua execu-
-

tábil todos os passivos de contratos de seguro permitidos segundo o 

-

do teste, a Seguradora elaborou uma metodologia que considera a 
-

-

-
milares), e, consequentemente, de como os respectivos riscos de se-

à data presente a partir de premissas de taxas de juros livres de risco, 
de onde se calcula o resultado parcial de cada um destes grupos, e, 

Vida Individual, a Seguradora elaborou uma metodologia que leva em 

-
de, estatísticas de sinistralidade e opções de resgate.

2.14 Obrigações a pagar

-
quentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso da taxa 

os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das 

2.15 Impostos e contribuições
(a) Imposto de renda e contribuição social
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-

-

à taxa básica de juros da economia brasileira.

líquido oriundos das premissas de agravo na rubrica de sinistros men-

Impacto no resultado e
no patrimônio líquido

Premissas dos testes de sensibilidade 2014 2013
Agravamento de 50% nos sinistros
de Pessoas Coletivo (1.540) (2.190)
Agravamento de 15% nos

-

mesmos parâmetros de agravamento da sinistralidade observados an-

portanto envolvidos neste recálculo, seriam os de Seguros e Pecúlio 

os quais apresentaram os resultados da tabela a seguir: 

  Recálculo do  Comissões

GRUPOS  de caixa do de caixa técnicas em e/ou ativos dos
 TAP normal Sensibilidade 31/12/2014 intangíveis Resultados

Seguros+Pecúlio Eventos Não Ocor PR 2.198 3.001 3.780 132 (647)

Seguros+Pecúlio Eventos Não Ocor PF (207.955) (199.505) 0 0 (199.505)

-
-
-

visionamento complementar, uma vez que as provisões constituídas 

a) risco de mercado, que é aquele associado à possibilidade de ocor-
rência de perdas devidas a oscilações nos preços de mercado das 

-

-
ciado à possibilidade de descumprimento de um contrato nos termos 

(a) Risco de mercado
O risco de mercado é a possibilidade de perda decorrente das 
oscilações nos valores de mercado,  tais como preços, índices e 
taxas sobre os descasamentos de prazos, moedas e indexadores 

-
da pela Seguradora está entre os principais métodos amplamente 

Metodologia do Stress Test do Sistema Maps: O stress determinista 
utiliza cenários de níveis de taxa pré, cupom cambial, ações, en-

projeções de preços, etc. Através do stress determinista, geramos 
o stress -
dos. A metodologia utilizada para o cálculo do Stress Test utiliza um 
histórico de 100 dias úteis para séries de preços dos ativos e adota 
o percentual de 95%.
Para o cálculo do Stress Test sobre os Ativos Financeiros da Segura-

para séries de preços dos ativos, CDI de 7,5% e adotado um percen-

ganho (VaR mês/DI mês ) de 1% da taxa CDI. Os resultados encon-
trados demonstram o baixo risco das aplicações quando expostas às 
possíveis variações dos valores de mercado. Isto é explicado pela 

-

pelo seu risco soberano. Sabe-se que o mercado dispõe de outras 
metodologias de análise de stress. Entretanto, devido às caracterís-

teste de stress realizado pelo Sistema Maps como o mais adequado.
(b) Risco de liquidez
O risco de liquidez é a possibilidade de desequilíbrio entre os ativos 
negociáveis e os passivos exigíveis. Este descasamento pode vir a 
comprometer a capacidade de pagamento da Seguradora.

-

-
ro. Este departamento administra diariamente a liquidez de caixa com 
base em premissas estabelecidas de desembolsos e recebimentos. 
(c) Gestão de risco de crédito

-
talidade ou parte de suas obrigações para com a Seguradora. A políti-

de crédito a que está sujeito as peculiaridades que envolvem o crédito 

-

4.3 Gestão de risco de capital

atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para o seg-
mento, segundo critérios de exigibilidade de capital determinados pelo 

-

-

estratégico periódico da Seguradora.

regulatórios mínimos determinados pelo CNSP e SUSEP e (ii) otimizar 
retorno sobre capital para os acionistas.
Durante o período de reporte, e em períodos anteriores, a Seguradora 
manteve níveis de capital acima dos requerimentos mínimos regulatórios.

Líquido Ajustado, Margem de Solvência e Capital mínimo requerido, 

Adequação de capital

dezembro de 2014:

5 Caixa e equivalentes de caixa
2014 2013

Caixa 9 2
Depósitos bancários à vista 294 798
  303 800

2014  2013
 Custo Valor de Custo Valor de
 atualizado mercado atualizado mercado
Letras Financeiras

Depósito a Prazo com
Garantia Especial -
DPGE (b) 1.193 1.193 3.815 3.815

Total de títulos para

do Tesouro - LFT 

-
gados pela Anbima.
(b) Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE

(c) Cotas de Fundos de Investimento
2014 2013

 Itaú Restec TP RF (i)  10.157
 Bradesco FIRF (i) 10.238 8.542
 Itau FIRF (i) 10.041 8.549

 Icatu Vanguarda (i) 1.252 1.327

 CEF FIRF (i) 2.050 1.844
 FIDC Bonsucesso (i)  48

-

(d) Outras aplicações 
2014 2013

Debêntures

 Centrovias  11

 Taesa Tae Transmissora Aliança
 de Energia Elétrica S.A.  145 287

 Elektro Eletricidade 349 519

 Cetip  218  

 Resseguradora IRB 7 5

6.1.1 Abertura da carteira por prazo de vencimento:

Letra Financeira do Tesouro - LFT   

 A vencer de 91 a 180 dias   

   
 A vencer até 90 dias   
 A vencer de 91 a 180 dias 70 

Depósito a Prazo c/Garantia Especial - DPGE   
 A vencer até 90 dias  2.749

  1.193 3.815
Cotas de Fundos de Investimentos   

Debêntures

Resseguradora  - IRB 7 5

-

ativo circulante, independentemente do seu prazo de vencimento.

-

-

2014  2013
 Custo Valor de Custo Valor de
 atualizado mercado atualizado mercado
Polo CC FIDC I 1.081 1.081 1.519 1.519
Angá Sabemi

Angá Sabemi
Consignados II 8.121 8.121   
Total de títulos 
disponíveis para venda
(a) Polo CC FIDCI

-

creditórios e outras avenças, o Polo Crédito Consignado Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios I (Cessionário), juntamente 

S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities (Ad-
ministrador), Sabemi Seguradora S.A. (Cedente) e Banco Santander 
S.A. (Custodiante). A Sabemi Seguradora participa no Patrimônio do 
POLO Crédito Consignado FIDC I, com 20% do total do Patrimônio 

Fundo iniciou suas atividades em julho de 2011.

caso do FIDC acima, devem ser consolidadas quando a essência do 
relacionamento entre a entidade e a EPE indicar que a EPE é controla-

-

-

-

-
didos podem ser desreconhecidos, isto é, se a entidade retém os di-

-
tos de Crédito cedidos pela Seguradora ao FIDC, uma vez que:

-

-

devedores dos Direitos de Crédito, tampouco em recomprar eventuais 

que esta realize subscrições adicionais de tais cotas, em caso de ino-

-

-
ceira, bem como registrou os ganhos e despesas relacionadas a essas 

Saldo quotas em 1º de janeiro de 2013 10.232
Aquisições 19.794
Vendas (27.975)
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2013 2.051

Vendas (5.387)
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2014 1.820
No exercício de 2014 a Seguradora adquiriu 2.890 cotas subordina-

cotas para a Sabemi Previdência Privada e 53 (2013 -25.000) cotas 
para a Sabemi Participações S.A., remanescendo o saldo de 814 co-
tas subordinadas ordinárias na Seguradora, representativas de 2,47 
% do total subscrito.
(b) FIDC Angá Sabemi Consignados I

-
-

rios e outras avenças, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
Angá Sabemi Consignados I (Cessionário), juntamente com a Angá 

-
tulos e Valores Mobiliários S.A. (Administrador), Sabemi Seguradora 
S.A. (Cedente) e Banco Santander S.A. (Custodiante). A Seguradora 
participa no Patrimônio do FIDC Angá Sabemi Consignados I, com 14% 

-
nadas ordinárias. O Fundo iniciou suas atividades em outubro de 2013.

Saldo quotas em 1º de janeiro de 2013 -

Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2013 5.075
Aquisições 7.440
Vendas (4.533)
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2014 7.982

-
dinadas ordinárias na Seguradora, representativas de 42,42% (2013 
- 3,89 %) do total subscrito. 
(c)   FIDC Angá Sabemi Consignados II

-
-

ditórios e outras avenças, o Fundo de Investimento em Direitos Cre-
ditórios Angá Sabemi Consignados II (Cessionário), juntamente com 

Services Brasil DTVM S.A. (Administrador), Sabemi Seguradora S.A. 
(Cedente) e Banco Santander S.A. (Custodiante). A Seguradora par-
ticipa no Patrimônio do FIDC Angá Sabemi Consignados II, com 17% 

-
dinadas ordinárias. O Fundo iniciou suas atividades em julho de 2014.

Saldo quotas em 1º de janeiro de 2014 -
Aquisições 17.430

Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2014 7.782
-

Remanescendo o saldo de 7.782 cotas subordinadas ordinárias na 

6.2.1 Abertura da carteira por prazo de vencimento
2014 2013

Quotas de Fundos de Investimentos 

6.3 Estimativa de valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e con-

im-
pairment), esteja próxima de seus valores justos. 

inputs usa-

seguintes níveis:

inputs -

input -

-

-
dora mensurados a valor justo:

2014  2013
 Nível 1 Nível 2 Nível 1 Nível 2
Ativos Mensurados ao Valor Justo     

 Depósito a Prazo c/Garantia
 Especial - DPGE  1.193  3.815

 Outros 7  5

Nível 3 da hierarquia do valor justo.
6.4 Empréstimos e recebíveis
6.4.1 Créditos das operações com seguros e resseguros

2014 2013
Prêmios a receber

Operações com Resseguradoras
 Outros créditos 4 4
Outros créditos operacionais

administrados pela Líder Seguradora.
Composição por idade
As composições de créditos de operações de seguros (prêmios a 

-
monstradas a seguir:
   2014   2013
 A vencer Vencidas  A vencer Vencidas
 até 30 acima de  até 30 acima de
 dias 365 dias Total dias 365 dias Total
Prêmios a

riscos sobre
créditos (*)  (49) (49)  (49) (49)

-
do de inadimplência supera os sessenta dias da data do vencimento 

6.4.2 Créditos das operações com previdência complementar
A partir do exercício de 2013, a Seguradora passou a registrar as 
operações de previdência complementar utilizando-se de contas de 

6.4.3 Títulos e créditos a receber

   2014 2013
Circulante
 Títulos e créditos a receber
  Créditos a receber - partes
  relacionadas (Nota 18) 11.883 412
  Créditos a receber 222 120
  Juros sobre o capital próprio,
  antecipados (Nota 20.2) 847  
   12.952 532
 Créditos tributários e previdenciários

   5.477  

   5.791 8.410
 Outros créditos
  Adiantamento administrativo 538 237
  Saldos bancários bloqueados

   773 432
Total do circulante 24.993 9.374
   2014 2013

 Títulos e créditos a receber
  Créditos a receber - partes

   5.790 11.799

-
trados a seguir:

Circulante           Não circulante
  2014 2013 2014 2013

Receitas a apropriar     
 Receitas a apropriar (89.701) (73.305) (159.981) (124.000)

  22.314 24.232 5.792 11.983

 crédito sobre 

 a participantes 5.791 8.410 5.790 11.799

da Seguradora.
Ainda:
(i) No exercício de 2014 os valores contábeis das operações de securi-

-

em moeda corrente. O resultado  das operações, reconhecido como re-

CC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I, onde a Seguradora 
exerce administrativamente a  cobrança desses títulos.

POLO CC DC I, parcelas liquidadas antecipadamente no montante de 

-

(ii) No exercício de 2014 os valores contábeis das operações de se-

meses, pagos em moeda corrente. O resultado  das operações, reco-

-

exerce administrativamente a  cobrança desses títulos.

FIDC Angá Sabemi Consignados I, parcelas liquidadas antecipada-

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

2014 2013 (*)

(-) Obras de arte (Outros investimentos) (32) (32)
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)
Margem de solvência (I)
Capital base (II) 15.000 15.000

 Capital adicional de risco operacional 422 402

Capital base (III) 
Capital mínimo requerido
(maior entre I, II e III)

Adequação da liquidez do ativo

(CMR), da Seguradora, apurado em 31 de dezembro de 2014:
1.432

Liquidez em relação ao CMR (II) 
 (4.840)
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(iii) No exercício de 2014 os valores contábeis das operações de securi-

-

-

administrativamente a  cobrança desses títulos.

FIDC Angá Sabemi Consignados II, parcelas liquidadas antecipada-

-

-

-

líquido a receber na data do Balanço. Para tal estimativa, a Segura-
dora considerou a ocorrência histórica de perda da carteira de títulos 
combinada a uma análise estatística e ao julgamento da área interna 
de crédito. O método aplicado nesta análise considera a movimenta-

-
-

 AA Adimplentes 2 184
 A 1 a 12 Parcelas

 B 13 a 24 Parcelas
Com parcelas quitadas  vencidas   191 110

  vencidas  493 323
 E 1 a 12 Parcelas
  vencidas   408 372
 F 13 a 24 Parcelas
  vencidas   1.788 1.912

nos últimos 12 meses  H 37 a 48 parcelas

 I Acima 48 parcelas

 J Suspensos 5.832 4.733

-

2014 2013
A vencer em até 12 meses 24 185

Vencidos em até 12 meses 3.284 3.417
Vencidos 13 - 24 meses 4.257 3.921

6.4.4 Impairment

julgou adequado revisar o método de estimativa do impairment de

impairment) sobre créditos 
de títulos a receber é demonstrada na tabela a seguir:

2014 2013

impairment
impairment (2.233) (1.742)

impairment
geralmente baixados (write-off

-
impaired.  A 

relatório é o valor contábil de cada classe de contas a receber men-
cionada acima.

-
-

F e G, os contratos que possuem mais de 13 parcelas inadimplentes 
e último pagamento registrado há mais de 12 meses.
7 Depósitos judiciais 
A rubrica Depósitos judiciais contempla os depósitos judiciais decor-

sociais, demonstrados a seguir:
2014 2013

Depósitos judiciais - cíveis  3.031 3.387

8 Imposto de renda de pessoa jurídica (“IRPJ”) e contribuição 
social sobre o lucro líquido (“CSLL”)
8.1 Imposto de renda e contribuição social diferidos

provável que o lucro tributável esteja disponível para ser utilizado na 

-

2014 2013

Total de créditos tributários 390 372

temporais 3.117 2.138
Total 3.507 2.510

-

as seguintes premissas:
-

esgotados os recursos legais de cobrança. Eventuais recuperações 
-

res a serem excluídos da base tributável.
-

Estimativa de realização dos créditos tributários de diferenças 
temporais

Contingências Contingências
Ano cíveis trabalhistas Total

2017 429 24 453
2018 314 28 342

Em 2020 e

 2.859 258 3.117

Movimentação dos créditos tributários

IRPJ CSLL Total

8.2 Reconciliação da despesa de IRPJ e da CSLL
2014  2013

IRPJ CSLL IRPJ CSLL

 Juros sobre o capital próprio (324) (194) (404) (242)

 Outros (24)  (24)

9 Investimentos

10 Imobilizado
Equipamentos, Outras Total

 móveis e utensílios imobilizações imobilizado
Saldo contábil, líquido em 1º de janeiro de 2013 1.494 11 1.505

Aquisições 504 17 521
Baixas (41)  (41)

Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2014 1.821 30 1.851
11 Intangível

Desenvolvimento de
 sistemas e licença de

 Marcas e patentes uso de softwares Total do intangível

Aquisições  297 297

Aquisições  387 387

12 Obrigações a pagar
O saldo de obrigações a pagar está assim representado:

2014 2013
Circulante
Fornecedores 2.091 982

Sabemi Tecnologia (Nota 18) 1.717 1.102

Outras obrigações a pagar -

Acordo Banco Original (iv) 200 200
Outras obrigações a pagar (iii) 5.710 1.239

Fornecedores 72  
Acordo Banco Original (iv) 583 783

2.187) (Nota 20.1(b)) e juros sobre o capital  de exercícios anteriores 

com partes relacionadas (Nota 18).
-

como correspondente.
-

existentes, determinando que o Banco Original levante os valores de-

da SELIC.
13 Impostos e encargos sociais a recolher
O saldo de impostos e encargos sociais a recolher está assim re-
presentado:

2014 2013

Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS 70 73

2014 2013
Circulante

  905 945

-

15 Impostos e contribuições
O saldo de impostos e contribuições está assim representado:

2014 2013

seguridade social - COFINS 221 227

IRPJ  155
CSLL  97

16 Depósitos de terceiros

2014 2013
Prêmios e emolumentos recebidos 1.952 915
Outros depósitos (*) 1.988 4.955
  3.940 5.870

-
-

Composição por idade de vencimento:
2014

 dias dias dias dias dias dias Total
Prêmios e
emolumentos

Outros

2013

 dias dias dias dias dias dias Total
Prêmios e
emolumentos
recebidos 7 25 93 53 349 388 915
Outros

17 Passivos de contratos de seguros
Provisões técnicas 2014 2013

-
cios do Seguro DPVAT S.A.
17.1 Provisões Técnicas - Movimentação

passivos para os exercícios de 2013 e  de 2014: 
(a) Seguro de Pessoas Coletivo

Competências PPNG* PSL IBNR PDR TOTAL
Saldo em 01/01/2013 13.336 7.282 6.309 0 26.927
Constituições 0 0 952 923 1.875

Saldo em 31/12/2013 7.189 6.416 7.261 923 21.789

Saldo em 31/12/2014 2.063 5.550 8.138 926 16.677
*PPNG+RVNE
Seguro de Pessoas Coletivo: variação das provisões técnicas 
Provisão 2014 2013

IBNR 877 952
PDR 3 923
PPNG + RVNE (5.112) (5.138)
(b) Vida Individual
Compe-  PIC
tências PMBAC PMBAC PCC PDR IBNR PSL PVR TOTAL
Saldo em
01/01/2013 123 1 0 6 6 0 456 592
Constituições 12 0 30 1 0 0 1 44
Reversões 0 (1) 0 0 (4) 0 0 (5)
Saldo em
31/12/2013 135 0 30 7 2 0 457 631

Reversões 0 0 (30) 0 (1) 0 0 (31)
Saldo em
31/12/2014 149 0 0 8 1 0 463 621
Vida Individual: variação das provisões técnicas 
Tipo 2014 2013
PMBAC 14 12
PIC PMBAC 0 (1)
PCC (30) 30
PDR 1 1
IBNR (1) (4)
PSL 0 0 

  (10) 39

Previdência complementar: variação das provisões técnicas
Provisão 2014 2013
PPNG* 255 1.347
POR 0 (7)
PMBAC 0 0
PMBC 32 (37)
PDR 15 (112)

PIC 0 (224)
PSL 53 108
PVR 111 13
OPT 0 0
PCC 0 0
PPNG+RVNE 392 1.450
17.2 Garantias das provisões técnicas
Em garantia às provisões técnicas, encontram-se vinculados à Su-

2014 2013
Ativos oferecidos em cobertura

  9.712

 direitos creditório  47

 Depósito a prazo - DPGE 1.193 3.815

 Depósitos especiais no IRB 7 5

(*) Aplicações administradas pela Seguradora Líder.
17.3 Comportamento da provisão de sinistros em anos posterio-
res aos anos de constituição

a liquidar da Seguradora, denominada de tábua de desenvolvimento 
de sinistros: 
Seguro de Pessoas Coletivo
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Saldo anterior (*) 6.706 12.170 7.282 6.416
Retidos 12.834 1.072 6.599 5.370
Exercício atual 5.854 1.882 3.111 4.135

Pagamentos (7.370) (5.960) (7.465) (6.236)

Exercícios anteriores (5.447) (5.320) (5.875) (3.392)

(*) Líquido de resseguro
Seguro de Pessoas Coletivo Administrativos
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Saldo anterior (*) 3.892 9.430 4.478 3.576
Retidos 12.363 706 5.967 3.675

Pagamentos (6.825) (5.658) (6.869) (5.608)

(*) Líquido de resseguro

Seguro de Pessoas Coletivo judicial
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Saldo anterior (*) 2.814 2.740 2.804 2.840
Retidos 471 366 632 1.695

Pagamentos (545) (302) (596) (628)

(*) Líquido de resseguro
Plano de Pecúlio 
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Saldo anterior 929 851 1.058 1.141
Retidos 710 1.090 1.369 1.225

Pagamentos (788) (883) (1.286) (1.254)
Exercício atual (292) (341) (533) (422)

Plano de Pecúlio administrativo
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Saldo anterior 906 826 1.013 1.037
Retidos 707 1.063 1.273 1.142
Exercício atual 804 940 1.148 1.052
Exercícios anteriores (97) 123 125 90
Pagamentos (787) (876) (1.249) (1.233)
Exercício atual (292) (341) (533) (422)

Plano de Pecúlio judicial
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Saldo anterior 23 25 45 104
Retidos 3 27 96 83
Exercício atual 0 - 3 9
Exercícios anteriores 3 27 93 74
Pagamentos (1) (7) (37) (21)
Exercício atual - - - -
Exercícios anteriores (1) (7) (37) (21)

A tabela a seguir mostra o desenvolvimento de pagamentos de sinis-
tros. O objetivo dessa tabela é demonstrar a consistência da política 
de provisionamento de sinistros da Seguradora. 
Seguro de Pessoas Coletivos
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Provisão período
anterior (*) 6.706 12.170 7.282 6.416
Pagamentos    

Dois anos mais tarde 1888 2.231 1.229 
Três anos mais tarde 2082 2.394  
Quatro anos mais tarde 2159   
(*) Líquido de resseguro
Seguro de Pessoas Coletivos administrativos 
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Provisão período
anterior (*) 3.892 9.430 4.478 3.576
Pagamentos    

Dois anos mais tarde 1233 1.758 905 

(*) Líquido de resseguro
Seguro de Pessoas Coletivos judiciais 
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Provisão período
anterior (*) 2.814 2.740 2.804 2.840
Pagamentos    
Um ano mais tarde 422 292 195 198

Quatro anos mais tarde 913   
(*) Líquido de resseguro

(c)Previdência complementar

encerrado em 31 de dezembro de 2014:
Previdência complementar: movimentação das provisões 

Competências PPNG* POR PMBAC PMBC PDR IBNR PIC PSL PVR OPT PCC TOTAL
Saldo 01/01/2013 122 7 0 433 149 631 224 1.155 61 0 0 2.782

Saldo31/12/2013 1.469 0 0 396 37 993 0 1.263 74 0 0 4.232

Saldo31/12/2014 1.724 0 0 428 52 919 0 1.316 185 0 0 4.624

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

9 Investimentos

10 Imobilizado
Equipamentos, Outras Total

 móveis e utensílios imobilizações imobilizado
Saldo contábil, líquido em 1º de janeiro de 2013 1.494 11 1.505

Aquisições 504 17 521
Baixas (41)  (41)

Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2014 1.821 30 1.851
11 Intangível

Desenvolvimento de
 sistemas e licença de

 Marcas e patentes uso de softwares Total do intangível

Aquisições  297 297

Aquisições  387 387

*PPNG + RVNE
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Plano de Pecúlio
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Provisão período
anterior 929 851 1.058 1.141
Pagamentos    
Um ano mais tarde 354 277 332 401
Dois anos mais tarde 357 320 339 

Quatro anos mais tarde 397   
    
Plano de Pecúlio administrativo
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Provisão período
anterior 906 826 1.013 1.037
Pagamentos    

Dois anos mais tarde 355 278 294 
Três anos mais tarde 355 278  
Quatro anos mais tarde 355   
    
Plano de Pecúlio judicial 
Período 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Provisão período anterior 23 25 45 104
Pagamentos    
Um ano mais tarde 0 5 38 15
Dois anos mais tarde 2 42 45 
Três anos mais tarde 37 48  
Quatro anos mais tarde 42   

Liability Adequacy Test)
-
-
-

culada aos contratos dos planos de seguros com riscos em vigor na 
data base de 31 de dezembro de 2014. O resultado do TAP, avaliado 
a valor presente na respectiva data base, tem como intuito constatar 

-
mentares às provisões constituídas, com vistas a garantir plenamente 
os riscos em vigor com estas operações, ou manter os seus saldos 

-
radora agrupou os contratos de acordo com sua estrutura de planos e 

-
nada, desconsiderando as operações do ramo DPVAT.

 VP Fluxos Provisões Técnicas CAD e/ou Resultados
Grupos de Caixa em 31/12/2014*  Ativos Intangíveis Parciais**

11 - VI - Eventos Ocorridos PR 98 472 17 (357)

Legenda: PR é Prêmio Registrado e PF é Prêmio Futuro
*exceto saldos de PIP, PIC ou PCC, se houver 

TAP - Resultados Finais de 31/12/2014  
GRUPOS DE COMPENSAÇÃO Resultados Finais*
Seguros + Pecúlio Eventos Ocorridos PR (27)

(375)

dezembro de 2014.

18 Partes relacionadas
         2014 
   Pecúlio      
  Sabemi União Sabemi Sabemi Sabemi Sabemi  
  Previência Previência Promotora Participações Negócios Tecnologia Pessoas 
  Privada Privada Ltda. S.A. Ltda. Ltda Físicas Total
Ativo

Passivo
 Outras obrigações a pagar (i) (383)       (383)

 Juros sobre capital próprio (Nota 12)       (808) (808)
 Reembolso ações (Nota 12)       (2.314) (2.314)
Resultado do exercício         

         2013
Ativo         
 Títulos e créditos a receber (i) 410 17      427

Passivo

 Outras obrigações a pagar (iii) (524) (5)      (529)

 Juros sobre capital próprio (Nota 12)       (808) (808)
 Reembolso ações (Nota 12 )       (2.187) (2.187)
Resultado do exercício         

19 Provisões judiciais

acordo com os dados transcritos no parecer jurídico e demonstradas como segue:
(a) Relacionados a sinistros/benefícios
   2014   2013
 Valor Número Valor Valor Número Valor 
Probabilidade de perda do risco de casos provisionado do risco de casos provisionado 

Provável 984 94 984 552 84 552

ou outros valores a regularizar (provisões técnicas).

e 5% para as remotas.
Movimentações das provisões:

2014 2013
Saldo do início do exercício 2.985 2.905
Total pago no exercício (145) (325)
Novas constituições no exercício 2.220 313

Quantidade de ações pagas no exercício 4 12

(b) Não relacionados a sinistros/benefícios
(i) Processos cíveis e trabalhistas   2014   2013
 Valor Número Valor Valor Número Valor 
Probabilidade de perda do risco de casos provisionado do risco de casos provisionado 

(2013 -54) trabalhistas.

-
-se em âmbito administrativo em primeira instância.
Movimentações das provisões:
   2014   2013
 Fiscais Trabalhistas Cíveis Fiscais Trabalhistas Cíveis

Quantidade de ações pagas no exercício  9 579  12 532

-
tureza indenizatória por danos materiais e morais ajuizado, contra a Seguradora, pela Quasar Assessoria Técnica de Seguros Ltda. (Nota 21)

20 Patrimônio líquido
20.1Capital social e reservas

a) Aumento de capital 
Foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 19 de setembro 

-

sessenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centa-
-

-base de 31 de julho de 2013.
-

Ato homologado através da Portaria SUSEP nº 5.834, de 9 de abril de 2014. 
b) Grupamento de ações

-

-
-

através da Portaria SUSEP/ CGRAT nº 1.112, de 28 de junho de 2010. 
-

pelo valor patrimonial da cada uma, considerando o valor patrimonial 
-

-

Deste modo, 1.418 (mil quatrocentos e dezoito) ações ordinárias e 1.847 

quantidade total de ações que correspondem ao capital social, e que re-

da Seguradora. Em 31 de dezembro de 2014 o valor atualizado a ser 

-
-

-
-

ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 11 (onze) ações 

de 2012.

-

do IGP-M, a partir daquela data. Deste modo, 5 (cinco) ações ordinárias e 
-

ram suprimidas da quantidade total de ações que correspondem ao capital 

acionistas da Seguradora. Em 31 de dezembro de 2014 o valor atualizado 

c) Reserva de retenção de lucros

exercício, após abatimento das destinações do resultado. 
d) Reserva legal

Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% sobre o 
-

20.2 Dividendos e juros sobre capital próprio
-

-

mínimos obrigatórios /juros sobre o capital próprio, dispostos no Es-
tatuto Social da Seguradora, de 25 % do lucro líquido do exercício 

2014 2013

Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 28 1.380
Dividendos/Juros sobre o capital próprio intermediários (i)
Dividendos/Juros sobre o capital próprio intermediários (ii)  2.491

Dividendos relativos a resultados anteriores(ii)  970
Juros sobre capital próprio intermediários

21 Demonstração do Resultado

2014 2013
Prêmios ganhos
 Prestamista 7.032 13.739

Sinistros ocorridos

 Indenizações avisadas de consórcios

 Despesas com sinistro de consórcios

Outras receitas e despesas operacionais, líquido   
 1.127 411

 Contingências (3.580) (2.159)

 Despesas judiciais (iii) (27.250) (3.151)

Despesas administrativas
 Pessoal próprio (18.334) (14.282)
 Serviços de terceiros (17.475) (15.584)

 Publicacões (129) (187)
 Donativos e contribuições (132) (55)

 Multas (202) (139)

 Outras (204) (175)

  (43.285) (37.188)
Despesas com tributos

 COFINS (3.284) (2.922)
 PIS (534) (475)

 Atualizações créditos tributários 4 1

 Atualizações contratuais (308) (200)
   Acordos contratuais  (1.000)

  1 (8)

(i) As receitas e despesas decorrentes das operações de seguros do 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

-
cial celebrado em 27 de novembro de 2014, encerrando processo judi-
cial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro com Quasar Assessoria 
Técnica de Seguros Ltda. 
22 Lucro por ação
(a) Básico

-
vel aos acionistas da Seguradora, pela quantidade média ponderada de 
ações ordinárias emitidas durante o período.
(b) Diluído

2014 2013

Quantidade de ações ordinárias 79 79

23 Benefícios a empregados
Participação dos empregados nos lucros

-

24 Principais ramos de atuação 
O principal produto da Seguradora, responsável por quase que a to-

coletivos - APC, entretanto destaca-se também o plano de pecúlio do 

um quadro com os principais parâmetros de cada plano, posicionado em 
31 de dezembro de 2014:
Produto/ Tábua de Taxa de Carrega- Desp.
Ramo referência juros maxima mento comer.
APC - - variável variável
Prestamista BR-EMS (morte)

   2014   2013
Prêmio   Prêmio

Ramo ganho I.S. % I.C. % ganho I.S. % I.C. %
09-77 -

I.S. - Índice de Sinistralidade
I.C. - Índice de Comissionamento
25 Eventos subsequentes

requerido apresentado pela Companhia em 31 de dezembro de 2014 (Nota 
4.3), dentro dos prazos regulamentares.  As providências propostas no PRS 

-

-
quadramento dos limites operacionais comprometidos momentaneamente, 

-

cálculos de liquidez da Seguradora.
26 Impactos da Lei 12.973/14 (conversão da MP 627/13) 

nº 11.941, de 27 de maio de 2009, disciplinando os ajustes decorrentes 
-

vergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais. 

ajustes relevantes decorrentes da Lei 12.973/14 a serem reconhecidos nas 

é que a sua entrada em vigor ocorrerá apenas em 1º de janeiro de 2015, 

CONTINUAÇÃO

CONTINUA
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SOCIEDADE COMUNITÁRIA DO CENTRO EDUCATIVO CRESCER
Rua Antônio Prado, n° 373, Bairro Navegantes, em Carlos Barbosa, RS.  CNPJ/MF n° 01.868.175/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 
31/12/2014 E 31/12/2013 (Valores em Reais) 

ATIVO 
2.014 2.013 

CIRCULANTE 419.439,25 392.246,59 
DISPONIBILIDADES 381.712,87 360.556,49 
Caixa        178,47 427,31
Bancos conta movimento 325,82 6.258,19
Bancos conta aplicação   381.208,58 353.870,99 
CRÉDITOS 37.726,38 31.690,10 
Adiantamentos 37.726,38    31.690,10 
NÃO CIRCULANTE   732.920,15 655.660,24 
INVESTIMENTOS    20.765,10 18.515,22 
Investimentos   20.765,10 18.515,22 
ATIVO IMOBILIZADO   712.155,05 637.145,02 
Móveis e utensílios 166.135,10   66.850,09 
Equipamentos de Informática    38.095,50   38.095,50 
Máquinas e equipamentos   81.292,12    81.292,12 
Construção do complexo esportivo    524.370,17 524.370,17 
(-) depreciação acumulada   (97.737,84)    (73.462,86) 
TOTAL DO ATIVO 1.152.359,40   1.047.906,83 

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 
2.014 2.013 

CIRCULANTE        28.771,18       35.857,45 
Fornecedores -         1.241,10 
Obrigações trabalhistas        26.239,37       21.444,03 
Obrigações tributárias         2.531,81       13.172,32 
PATRIMÔNIO SOCIAL  1.123.588,22   1.012.049,38 
Fundo patrimonial   1.123.588,22  1.012.049,38 
TOTAL PASSIVO E PAT. SOCIAL  1.152.359,40   1.047.906,83 

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT (DÉFICIT) EXERCÍCIO 
2.014 2.013 

RECEITA BRUTA 1.172.186,38 1.143.969,63 
Receitas da atividade assistencial 1.172.186,38 1.143.969,63 
DESPESAS OPERACIONAIS 1.166.552,36   1.313.419,28 
DESPESAS ATIV. ASSISTENCIAL 1.166.552,36 1.313.419,28 
Despesas com pessoal  803.219,16   883.171,75 
Despesas Gerais 363.333,20 430.247,53 
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACION 5.634,02   (169.449,65) 
REC. E DESP. NÃO OPERACION. 105.904,82   150.861,65 
RESULTADO FINANCEIRO 9.399,25 33.483,28 
Despesas financeiras 942,75 2.273,87
Receitas financeiras 10.342,00 35.757,15 
OUTRAS REC. NÃO OPERACION. 136.113,04 158.973,77 
Receitas com isenções usufruídas 136.113,04 158.973,77 
OUTRAS DESP. NÃO OPERAC. 39.607,47   41.595,40 
Impostos e taxas 39.607,47 41.595,40 
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS    - 164.091,93 
Recuperação de despesas -   164.091,93 
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 111.538,84 145.503,93 

DEMONSTR. ORIGENS APLICAÇÕES DE RECURSOS 
2.014 2.013 

ORIGEM DOS RECURSOS 135.813,82 164.460,85 
Superávit do exercício 111.538,84 145.503,93 
Depreciação 24.274,98 18.956,92 
APLICAÇÕES DOS RECURSOS 101.534,89 37.791,22 
Aquisição bens ativo não circulante 101.534,89 37.791,22 
Aumto./redução capital circul. líquido 34.278,93 126.669,63 
VARIAÇÃO CAPITAL CIRCUL. LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE 27.192,66 125.432,47 
No início do exercício 392.246,59  266.814,12 
No fim do exercício 419.439,25 392.246,59 
PASSIVO CIRCULANTE  (7.086,27) (1.237,16) 
No início do exercício 35.857,45 37.094,61 
No fim do exercício 28.771,18 35.857,45 
Aumto./redução capital circul. líquido 34.278,93 126.669,63 

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
2.014 2.013 

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.123.588,22 1.012.049,38 
Patrimônio social inicial 1.012.049,38 866.545,45 
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 111.538,84 145.503,93 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto) 
2.014 2.013 

I- FLUXOS DAS OPERAÇÕES: 
Resultado do exercício 111.538,84 145.503,93 
(+) depreciação 24.274,98 18.956,92 
(-) aumento/redução dos créditos (6.036,28)  (2.071,84) 
(+) aumento/redução de contas a pagar e impostos (7.086,27)  (1.237,16) 
= Caixa gerado pelas operações 122.691,27 161.151,85 
II- FLUXOS DOS INVESTIMENTOS 
(-) aquisição de imobilizado (101.534,89)  (37.791,22) 
= caixa gerado pelos investimentos (101.534,89) (37.791,22) 
III- FLUXOS DOS FINANCIAMENTOS  
(-) aumento/redução da conta de empréstimos bancários 
= caixa gerado pelos financiamentos      -             - 
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO DISPONÍVEL 21.156,38 123.360,63 
(+) SALDO INICIAL 360.556,49 237.195,86 
= SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES  381.712,87   360.556,49 

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
I-CONTEXTO OPERACIONAL - NOTA 01: A Sociedade Comunitária do Centro 
Educativo Crescer, com sede na Rua Antônio Prado, nº 373, Bairro Navegantes, em 
Carlos Barbosa, RS, fundada em 14/05/1997, é uma sociedade civil sem fins lucrativos  e 
tem como objetivo organizar, coordenar e administrar o Centro Educativo Crescer,
visando o atendimento diário de crianças e adolescentes de 06 (seis) a 12 (doze) anos, 
que frequentem ensino fundamental em turno extra classe, e adolescentes de 13 (treze) a 
16 (dezesseis) anos, que frequentem o ensino fundamental em dias alternados, 
independente de rede de ensino; proporcionando desenvolvimento de atividades  
culturais, desportivas, sociais e ambientais. A entidade foi declarada de Utilidade Pública 
Municipal pelo Decreto nº 1.704, de 05/11/2003; de Utilidade Pública Federal através da 
Portaria 3.935, de 28/12/2004; e, declarada Entidade Beneficente de Assistência Social 
pelo Governo Federal, conforme resolução nº 166, publicada no DOU de 29/09/2006, 
Seção I. II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - NOTA 02: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis 
adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil (nomenclatura 
utilizada pelo IASB, em vez de “Princípios Contábeis), as Orientações e  as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis  (CPC) e as Normas emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que estabelecem critérios e procedimentos 
específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de 
estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas 
em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucros. Tendo como parâmetro a 
Convergência com as Normas Internacionais, a Entidade se baseou em pressupostos 
básicos para a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações 
contábeis. III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS - NOTA 03: As aplicações 
financeiras estão demonstradas com as receitas apropriadas até 31/12/2014. NOTA 04:
Os ativos e passivos realizáveis até o final do exercício seguinte foram demonstrados 
como circulantes. NOTA 05: Os bens do ativo permanente foram registrados ao custo de 
aquisição corrigidos e depreciados de acordo com a legislação em vigor. NOTA 06:
Foram constituídas as provisões para férias e encargos até a data do encerramento do 
exercício. NOTA 07: As receitas da entidade são apuradas pelas doações de entidades 
públicas e privadas pelo regime de competência. NOTA 08: As receitas e as despesas da 
entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as 
exigências legais e fiscais, bem como as gratuidades, doações, subvenções, 
contribuições e aplicações de recursos. NOTA 09: Os valores contabilizados na conta de 
recuperação de despesas no ano de 2013 são referentes à restituição de pagamentos 
efetuados ao INSS. NOTA 10: Durante o ano de 2014 foram recebidas doações de 
pessoas jurídicas no valor de R$ 1.172.186,38. NOTA 11: Durante o ano de 2014 foram 
recebidos os seguintes auxílios ou subvenções do Poder Público e Entidades: a) 
Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, R$ 818.557,82; e, b) Comdica, R$ 196.323,60. 
NOTA 12: As gratuidades concedidas foram registradas na conta de “gratuidades 
concedidas”. NOTA 13: Durante o exercício de 2014 foram mantidos atendimentos 
contínuos com observância ao limite mínimo fixado pelo Art. 3º, VI, do Decreto 2536 de 
06/04/1998, através de projetos desenvolvidos e de gratuidades concedidas a crianças 
regularmente matriculadas. Receita Total, R$ 1.318.631,26; Gratuidades concedidas, R$ 
1.202.027,91; Relação percentual, 91,16%. NOTA 14: Em atendimento ao Parág. Único 
do Art. 4º do Decreto nº 2536/98, foram demonstrados na contabilidade da entidade os 
valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais usufruídas durante o ano de 2014, 
conforme segue: INSS, Sat e Terceiros, R$ 100.637,49; e, COFINS, R$ 35.475,55. A 
entidade é filantrópica, sem fins lucrativos conforme Arts. 9º e 14 do Código Tributário 
Nacional e, quando há superávit, este é reinvestido nas finalidades estatutárias, em 
cumprimento ao Art. 55 da Lei 8.212/91, Lei 8.742/93 e Art. 203 da Constituição Federal. 
Não há distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou renda a título de lucro ou 
participação do seu resultado. O resultado positivo não é destinado aos detentores do 
Patrimônio Social. NOTA 15: Os recursos da entidade foram aplicados, integralmente, em 
suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados 
pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 16: O patrimônio social é 
apresentado em valores atualizados, compreendidos pelo patrimônio social inicial, 
acrescido do superávit e diminuído do déficit ocorrido. A associação não remunera sua 
Diretoria a qualquer título ou pretexto. Carlos Barbosa, RS, em 31 de dezembro de 2014. 

Carlos Barbosa, RS, em 23 de fevereiro de 2015. 
Miguel Paulo Deitos – Presidente  
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CRC/RS 53272 - CPF 449517600-53 
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Parecer da auditoria atuarial independente
Aos Acionistas e Administradores da
Sabemi Seguradora S.A.
Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações 

-

Responsabilidade da Administração
-
-
-

rados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 

-
-

Responsabilidade da Auditoria Independente

Relatório dos auditores independentes

Aos Administradores e Acionistas
Sabemi Seguradora S.A.

-

em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 

assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais 
notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 

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 

Responsabilidade dos auditores independentes

conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigên-
cias éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e exe-
cutada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 

-

procedimentos selecionados dependem do julgamento do audi-

-
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demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos limites de reten-

IBA.  Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 

e os demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos limites de 

-

dos demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos limites 
-
-

Nessas
avaliações de risco, o atuário considera os controles internos rele-

-

-

Opinião
-

Ênfase
-

solvência apontado submete a Seguradora à necessidade de apre-
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-

-

Opinião
E
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 

em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP.
Ênfase

-

-

CONTINUAÇÃO

1444788


