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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – JUNHO DE 2015 
 
 
Senhores Acionistas, 
 
Submetemos à apreciação de V.Sas as Demonstrações Financeiras 
Intermediárias da MAPFRE Seguradora de Crédito a Exportação S.A. relativas 
ao semestre findo em 30 de junho de 2015, elaboradas na forma da legislação 
societária e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), acompanhadas 
do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e do Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as Demonstrações Financeiras.  
 
O resultado do primeiro semestre de 2015, antes da tributação sobre o lucro e 
participações, atingiu R$ 660 mil e lucro líquido de R$ 408 mil.  
 
A Seguradora encontra-se em processo de encerramento das suas atividades e 
não tem realizado operações relacionadas à sua atividade operacional 
possuindo apenas um sinistro que encontra-se em discussão judicial. Em 29 de 
maio de 2015, por meio da Portaria SUSEP N°184, foi aprovado o processo de 
transferência da carteira para MAPFRE Seguros Gerais S.A., cuja efetivação se 
deu em 24 de julho de 2015.  
 
Em 22 de junho de 2015, por meio da Carta 154/2015 SUSEP-SEGER, foi 
aprovada pela SUSEP, a incorporação do acervo líquido  contábil composto por 
todos os direitos e obrigações e avaliado pelo seu respectivo valor patrimonial 
contábil da MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. pela MAPFRE 
Previdência S.A., devendo o processo ser concluído em até noventa dias.   
 
Em atenção ao disposto na Circular SUSEP nº 508/15, a MAPFRE Seguradora 
de Crédito à Exportação S.A., declara ter capacidade financeira e intenção de 
manter, até o vencimento, os títulos classificados na rubrica “Títulos mantidos 
até o vencimento”. 
 
Agradecemos aos nossos acionistas, corretores, parceiros, clientes e segurados 
a confiança em nós depositada. Aos nossos profissionais, o reconhecimento pela 
dedicação e qualidade dos trabalhos realizados. 
 

São Paulo, 28 de agosto de 2015. 
 

A Administração 
  



 

 

KPMG Auditores Independentes  
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A 
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil 
Caixa Postal 79518 
04707-970 - São Paulo/SP - Brasil 

Telefone 55 (11) 3940-1500 
Fax 55 (11) 3940-1501 
Internet  www.kpmg.com.br 

 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Aos 
Administradores e aos Acionistas da 
Mapfre Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
São Paulo - SP  
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Mapfre Seguradora de Crédito à 
Exportação S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 
2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras intermediárias 
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias 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 intermediárias 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 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras intermediárias 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 adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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Opinião 
Em nossa opinião as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Mapfre 
Seguradora de Crédito à Exportação S.A. em 30 de junho de 2015, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
Ênfase 
Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 1, a Seguradora encontra-se em processo de 
encerramento de suas atividades. A SUSEP concedeu autorização em 29 de maio de 2015 e 22 
de junho de 2015, respectivamente, para a transferência de carteira e incorporação do acervo 
líquido. A Administração está em processo de elaboração dos atos administrativos e estatutários 
para concretização do encerramento das atividades. Nossa opinião não contém modificação em 
relação a esse assunto. 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício e semestre anterior 
Os valores correspondentes relativos ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as 
informações contábeis intermediárias relativas às demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao 
semestre findo em 30 de junho de 2014, apresentados para fins de comparação, foram 
anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatórios datados de 
24 de fevereiro de 2015 e 25 de agosto de 2014, respectivamente, que não contiveram nenhuma 
modificação. O relatório dos auditores emitido em 24 de fevereiro de 2015 continha uma ênfase 
sobre o processo de transferência da licença para atuar no segmento de seguros de crédito à 
exportação e posterior incorporação da Seguradora.  
 
 
São Paulo, 28 de agosto de 2015 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
Érika Carvalho Ramos 
Contadora CRC 1SP224130/O-0 
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MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Balanços patrimoniais 
Em 30 de junho de 2015 e 31 dezembro de 2014 
(Em milhares de reais) 
 
 

  Nota 30/06/2015 31/12/2014 

Ativo       

Circulante   12.616 12.856 

Disponível   1 3 

Caixa e bancos   1 3 

Aplicações 5 11.558 11.795 

Créditos das operações com seguros e resseguros    40 41 

Operações com resseguradoras 6 40 41 

Ativos de resseguro - provisões técnicas 8 495 495 

Outros valores e bens 7 522 522 

Ativo não circulante   6.223 5.884 

Aplicações 5 6.223 5.884 

 Total do ativo   18.839 18.740 

        

Passivo        

Circulante    837 1.146 

Contas a pagar   215 524 

Obrigações a pagar   8 8 

Impostos e encargos sociais a recolher   207 516 

Débitos de operações com seguros e resseguros   100 100 

Operações com resseguradoras   100 100 

Provisões técnicas - seguros   522 522 

Danos 7 522 522 

Patrimônio líquido   18.002 17.594 

Capital social 9 13.800 13.800 

Reservas de lucros   3.794 3.794 

Lucros acumulados   408 - 

Total do passivo e do patrimônio líquido   18.839 18.740 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 
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MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Demonstrações de resultados 
Semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação) 
 
 

  Nota 30/06/2015 30/06/2014 

        

        

(-) Sinistros ocorridos   - 5 

        

(+) Resultado com resseguro   - 11 

(+) Receitas com resseguro  - (4) 

z(-) Despesas com resseguro  - 15 

        

(-) Despesas administrativas 10a (238) (173) 

        

(-) Despesas com tributos 10b (55) 181 

       

(+) Resultado financeiro 10c 953 649 

        

(=) Resultado operacional   660 673 

        

(=) Resultado antes dos impostos e participações 660 673 

       

(-) Imposto de renda 11 (153) (156) 

        

(-) Contribuição social 11 (99) (101) 

        

(=) Lucro líquido do semestre   408 416 

       

(/) Quantidade de ações   13.041.400 13.041.400 

        

(=) Lucro líquido por ação - R$   0,03 0,03 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 
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MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Demonstrações de resultados abrangentes 
Semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014 
 (Em milhares de reais) 
 
 
    30/06/2015 30/06/2014 
      
Lucro líquido do semestre 408 416 

        
Outros resultados abrangentes - - 

        
Resultado abrangente do semestre, líquido dos impostos 408 416 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 
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MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014 
 (Em milhares de reais) 
 
 

  
Capital 
social 

Reservas de lucros     
Reserva 

estatutári
a 

Reserv
a legal 

Lucros 
acumulados Total  

         

Saldos em 31 de dezembro de 2013 13.800 2.435 393 -      16.628 

         

Lucro líquido do semestre   - - -             416       416
           

Saldos em 30 de junho de 2014 13.800 2.435 393              416 17.044

         
Saldos em 31 de dezembro de 2014 13.800 3.353 441               - 17.594

           

Lucro líquido do semestre   - - -             408 408
           

Saldos em 30 de junho de 2015 13.800 3.353 441               408 18.002
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 
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MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto 
Semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014 
 (Em milhares de reais) 
 
 

  30/06/2015 30/06/2014 
Lucro líquido do semestre 408 416 
Variação nas contas patrimoniais:     
Aplicações  (102) (115) 
Créditos das operações de seguros e resseguros 1 94 
Ativos de resseguro – provisões técnicas - (44) 
Outros valores e bens - (3) 
Outras contas a pagar - (53) 
Impostos e contribuições (309) (328) 
Débitos de operações com seguros  - (61) 
Depósitos de terceiros - (29) 
Provisões técnicas - seguros e resseguros - 46 

Caixa líquido (consumido) nas atividades operacionais (2) (77) 
      
 Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (2) (77) 
Caixa e equivalente de caixa no início do semestre 3 1.201 
Caixa e equivalente de caixa no final do semestre 1 1.124 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 



 
 
 
MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias 
30 de junho de 2015 
 (Em milhares de reais) 
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1. Contexto operacional 
 
A MAPFRE Seguradora de Credito à Exportação S.A. (doravante denominada por 
“Seguradora”) é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como objeto social operar 
em seguros e cosseguros de crédito à exportação em todo o território nacional. A Seguradora 
está sediada na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 11º andar, São Paulo e cadastrada no 
CNPJ sob o no 08.687.929/0001-42. 
 
A Seguradora integra o SISTEMA MAPFRE, conjunto de empresas e entidades que operam 
em seguros e atividades correlatas, no Brasil e no Exterior, com sede em Madri, Espanha. Os 
custos das estruturas operacionais e administrativas comuns são absorvidos segundo critérios 
estabelecidos em acordo operacional existente entre as empresas do Grupo. 
 
 
Em 30 de junho de 2015, o grupo apresentava a seguinte estrutura: 

 
A Seguradora encontra-se em processo de encerramento das suas atividades e não tem realizado 
operações relacionadas à sua atividade operacional possuindo apenas um sinistro que encontra-se em 
discussão judicial.  
 
Em 29 de maio de 2015, por meio da Portaria SUSEP N°184, foi aprovado o processo de transferência 
da carteira para MAPFRE Seguros Gerais S.A., cuja efetivação se deu em 24 de julho de 2015. 

 
Em 22 de junho de 2015, por meio da Carta 154/2015 SUSEP-SEGER, foi concedido aprovação prévia 
pela SUSEP, sobre o pedido da Companhia para incorporação do acervo líquido contábil composto por 
todos os direitos e obrigações e avaliado pelo seu respectivo valor patrimonial contábil da Mapfre 



 
 
 
MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias --Continuação 
30 de junho de 2015 
(Em milhares de reais) 
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Seguradora de Crédito à Exportação S.A. pela Mapfre Previdência S.A., devendo o processo ser concluído 
em até noventa dias.  

 
 

2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
 
 

a) Declaração de conformidade 
 
Em consonância à Circular SUSEP n° 508/15 as demonstrações financeiras foram 
preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendadas pela SUSEP. As demonstrações 
financeiras intermediárias estão apresentadas em conformidade com os modelos de 
publicação estabelecidos pela referida Circular, e seguindo os critérios de comparabilidade 
estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21.   
 
Essas demonstrações financeiras intermediárias foram aprovadas pela Administração em 
28  de agosto de 2015. 
 
 

b) Base para mensuração e moeda funcional 
 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais e foram 
elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção dos ativos financeiros 
(aplicações financeiras) designados pelo valor justo por meio do resultado. A moeda 
funcional da Seguradora é o Real. 

 
 

c) Uso de estimativas e julgamentos 
 
A preparação de demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as normas 
homologadas pela SUSEP exige que a Administração registre determinados valores de 
ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas 
a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de 
liquidação das operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade 
inerente ao processo de sua determinação. 
 
 

  



 
 
 
MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias --Continuação 
30 de junho de 2015 
(Em milhares de reais) 
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Estimativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. Informações sobre áreas em que o uso de premissas 
e estimativas é significativo para as demonstrações financeiras e nas quais, portanto, 
existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo período contábil estão 
incluídas nas seguintes notas explicativas: 
 
• Notas 3b e 5 - Aplicações; 

• Notas 3c e 7 - Provisões técnicas 

 
d) Segregação entre circulante e não circulante 

 
A Seguradora efetua a segregação de itens patrimoniais em circulante quando atendem às 
premissas: 
 
• Espera-se que seja realizado ou liquidado, ou pretende-se que seja vendido ou 

consumido no decurso normal do ciclo operacional (12 meses) da Seguradora; e 

• Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. 
 

3. Principais políticas contábeis 
 
As políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras estão 
demonstradas a seguir e foram aplicadas consistentemente para todos os períodos 
apresentados. 
 
a) Caixa e equivalentes de caixa 

 
Incluem caixa e saldos em conta corrente. 

 
b) Ativos financeiros (Aplicações) 

 
A Seguradora classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) Ativo 
financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado e  (ii) Ativos financeiros 
mantidos até o vencimento. A classificação dentre as categorias é definida pela 
Administração no momento inicial e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. 
 
(i) Ativos financeiros mensurados pelo 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 investimentos e toma decisões 
de compra e venda, baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de 
riscos e estratégia de investimentos.  Esses ativos são medidos pelo valor justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do período. 
 



 
 
 
MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias --Continuação 
30 de junho de 2015 
(Em milhares de reais) 
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(ii) Ativos mantidos até o vencimento 
 

São classificados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a 
capacidade de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os investimentos 
mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de 
qualquer perda por redução ao valor recuperável, acrescido dos rendimentos 
auferidos, os quais impactam o resultado. 

 
(iii) Determinação do valor justo 

 

Os valores justos têm sido apurados para propósito de mensuração e/ou divulgação. 
Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na 
apuração dos valores justos estão divulgados na Nota 5. 
 
 

c) Provisões técnicas - Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) 
 
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída por estimativa de pagamentos 
prováveis, líquidos de recuperações de cosseguro cedido, determinada com base nos 
avisos de sinistros recebidos até a data-base.  
 

d) Teste de adequação dos passivos 
 
O Teste de Adequação do Passivo não foi realizado, uma vez que em 30 de junho de 
2015 a Seguradora não possui apólices vigentes ou riscos em curso.  
 

e) Receitas e despesas financeiras 
 
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre as aplicações financeiras. A 
receita de juros é reconhecida ao resultado, através do método dos juros efetivos. 
 
As despesas financeiras abrangem despesas com atualização monetária das provisões 
técnicas, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. 

 
f) Imposto de renda e contribuição social 

 
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de 
10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 no exercício e a 
contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro 
tributável. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda 
correntes e diferidos, os quais não são reconhecidos no resultado quando relacionados a 
itens diretamente registrados no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 

  



 
 
 
MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias --Continuação 
30 de junho de 2015 
(Em milhares de reais) 
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O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável, calculado com base nas 
alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer 
ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
 
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos considerados na base de cálculo do imposto corrente e os 
correspondentes valores tributáveis ou dedutíveis em períodos futuros. 

 
4. Gerenciamento de riscos 

 
Conforme informado na Nota Explicativa no 1, a Seguradora não encontra-se em operação e 
aguarda a finalização do processo de encerramento das suas atividades e consequente 
transferência do acervo líquido contábil para a Mapfre Previdência S.A. Neste contexto a 
Seguradora está exposta em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014, principalmente 
aos riscos de liquidez e mercado.  
 
a) Risco de crédito das aplicações financeiras 
 
A Companhia possui política que prevê a diversificação da carteira de investimentos de acordo 
com limites de exposição por emissor e a exigência de rating de risco de crédito de alta 
qualidade para alocação. 
 
O gerenciamento de risco de crédito referente aos instrumentos financeiros inclui o 
monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às 
classificações de crédito por agências avaliadoras de riscos, tais como Standard & Poor´s e 
Moody´s.  
 
A Seguradora utiliza diversas análises de sensibilidade e testes de stress como ferramentas de 
gestão de riscos financeiros. Os resultados destas análises são utilizados para mitigação  de 
riscos e para o entendimento do impacto sobre os resultados e sobre o patrimônio líquido em 
condições normais e em condições de stress. Esses testes levam em consideração cenários 
históricos e cenários de condições de mercado previstas para períodos futuros e têm seus 
resultados utilizados no processo de planejamento e decisão e também para identificação de 
riscos específicos originados nos ativos e passivos financeiros detidos pela Seguradora. 

 
Rating da carteira de aplicações 
 

Títulos 

30/06/2015 
Valor 

contábil 

31/12/2014 
Valor 

contábil 
Ativos designados pelo valor justo 

por meio do resultado 11.558 11.795 
AAA 11.558 11.795 
Ativos mantidos até o vencimento 6.223 5.884 
AAA 6.223  5.884  
Total 17.781 17.679 

 
 
 



 
 
 
MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias --Continuação 
30 de junho de 2015 
(Em milhares de reais) 
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b) Risco de liquidez 

 
O risco de liquidez está relacionado tanto com a incapacidade da Seguradora saldar seus 
compromissos quanto a dificuldades ocasionadas na transformação de um ativo em caixa 
necessário para quitar uma obrigação. 
 
 
O gerenciamento do risco de liquidez é realizado pela Diretoria Geral de Administração e 
Finanças e tem por objetivo controlar os diferentes descasamentos dos prazos de liquidação de 
direitos e obrigações.  

 

30/06/2015 
A vencer em até 

1 ano 

A vencer 
acima de 1 

ano Total 
Caixa e equivalentes de caixa 1 - 1
Valor justo por meio do resultado 11.558 - 11.558
Mantidos até o vencimento - 6.223 6.223
Créditos das operações de seguros e resseguros 40 - 40
Ativos de resseguro 495   495
Outros ativos 540   540
Total dos ativos financeiros 12.634 6.223 18.857
Contas a pagar 233 - 233
Débitos de operações com seguros e resseguros 100 - 100
Provisões técnicas - seguros e resseguros 522 - 522
Total dos passivos financeiros 855 - 855

 

31/12/2014 
A vencer em 

até 1 ano 

A vencer 
acima de 1 

ano Total 
Caixa e equivalentes de caixa 3 - 3 
Valor justo por meio do resultado 11.795 - 11.795 
Mantidos até o vencimento - 5.884 5.884 
Créditos das operações de seguros e resseguros 536 - 536 
Total dos ativos financeiros 12.334 5.884 18.218 
Contas a pagar 524 - 524 
Débitos de operações com seguros e resseguros          100 -          100 
Total dos passivos financeiros 624 - 624 

 
       

Sensibilidade à taxa de juros 
 
Na presente análise de sensibilidade são considerados os seguintes fatores de risco: (i) 
taxa de juros e (ii) cupons de títulos indexados a índices de inflação (INPC, IGP-M e IPCA) 
em função da relevância dos mesmos nas posições ativas e passivas.  
 
A definição dos parâmetros quantitativos utilizados na análise de sensibilidade (100 pontos 
base para taxa de juros e para cupons de inflação) teve por base a análise das variações 
históricas de taxas de juros em período recente (intervalo semestral de cálculo) e premissa 
de não alteração das curvas de expectativa de inflação, refletindo nos respectivos cupons 
na mesma magnitude da taxa de juros.  
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A análise de sensibilidade foi realizada para o volume financeiro de R$ 17.781 (R$ 17.679 
em 2014). 
 
Para elaboração da análise de sensibilidade foram considerados os ativos financeiros 
existentes na data-base do balanço. 
 

  
Impacto no

Patrimônio líquido / Resultado
Fator de risco 30/06/2015 31/12/2014

Taxa de juros:     
Elevação/(Reduçãoda taxa de juros 113 1 
      

 
Parâmetros 
100 basis points nas estruturas de taxas de juros vigentes em 30 de junho de 2015 e 31 de 

dezembro de 2014. 
  

c) Gestão de capital 
 
O principal objetivo da Seguradora em relação à gestão de capital é manter níveis de 
capital suficientes para atender aos requerimentos regulatórios determinados pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) além de otimizar retornos sobre capital para os acionistas. 
 
O quadro abaixo representa o Capital Mínimo Requerido, segundo os normativos vigentes: 
 

   
  30/06/2015 
Patrimônio Líquido 18.002 
Patrimônio Líquido Ajustado (a) 18.002 
Capital Base (b) 15.000 
       Capital de Risco de Subscrição - 
       Capital de Risco de Crédito - 
       Capital de Risco Operacional - 
       (-) correlação entre Capitais de Riscos de Subscrição e Crédito - 
Capital de Risco (c) - 
Capital Mínimo Requerido (d) (*) 15.000 
Suficiência de Capital (e = a - d) 3.002 
Suficiência de Capital (e / d) 20% 
    
Abaixo está sendo apresentado o cálculo do índice de liquidez: 
    
Capital Mínimo Requerido - (a) 15.000 
Índice de liquidez -  20% sobre CMR 3.000 
Ativos livres (Nota 8) - (b) 17.259 
Índice de liquidez (b/a) 115,06% 
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5. Aplicações  
 
a) Resumo da classificação das aplicações financeiras 

 
  2015 2014 

Títulos Valor contábil % Valor contábil % 
Ativos financeiros designados pelo 

valor justo por meio do resultado 11.558 100% 11.795 100% 
Fundos exclusivos         

Operações compromissadas (*) 11.583 100,22% 11.795 99% 
Outros/caixa/valores a pagar/valores a 
receber (25) (0,22)% - - 

Ativos mantidos até o vencimento 6.223 100% 5.884 100% 
Fundos exclusivos         

Notas do tesouro nacional - NTN-B 1.804 28,98% 1.642 27,91 
Notas do tesouro nacional - NTN-F 4.419 71,02% 4.242 72.09 

Total 17.781 100% 17.679 100% 
(*) Operações compromissadas com lastro em títulos públicos. 
 
 

Em 30 de Junho de 2015 e dezembro de 2014, não houve reclassificação entre as 
categorias. 

 
b) Movimentação das aplicações financeiras 

 
 

  
 

30/06/2015 30/06/2014

Saldo inicial 17.679 16.172
Aplicações  30 777 
Resgates (902) (1.382) 
Rendimentos 974 720 
Saldo final 17.781 16.287

 
c) Composição por prazo e por título     

    

Títulos 
1 a  

30 dias 
Acima de 
360 dias 

2015 
Valor 

contábil 

2014 
Valor 

contábil 
Ativos designados pelo valor justo por meio 

do resultado 11.558 - 11.558 11.795 
Fundos exclusivos         
Operações compromissadas 11.583 - 11.583 11.795 
Outros/caixa/valores a pagar/valores a 
receber (25) - 

     
(25) - 

Ativos mantidos até o vencimento - 6.223 6.223 5.884 
Fundos exclusivos         
Notas do tesouro nacional - NTN-B - 1.804 1.804 1.642 

Notas do tesouro nacional - NTN-F - 4.419 4.419    4.242 
Total 11.558 6.223 17.781 17.679 
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d) Determinação do valor justo 
 
O valor justo das aplicações em fundos de investimento foi obtido a partir dos valores das 
quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras desses fundos. Os títulos 
de renda fixa públicos tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de 
referência divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros 
e de Capitais (ANBIMA). O valor justo dos ativos financeiros mantidos até o vencimento é 
determinado apenas para fins de divulgação. 
 
As aplicações financeiras são custodiadas, registradas e negociadas na BM&FBovespa, 
na Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e CETIP - Câmara de Custódia e 
Liquidação. 
 

e) Hierarquia de valor justo 
 
Ao mensurar o valor justo dos ativos financeiros, a Seguradora usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível.  Os valores justos são classificados em diferentes níveis em 
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma. 
   Nível 1:  preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos. 
   Nível 2:  inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o 
ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 
  Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 
 
 
Todas as aplicações financeiras em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014 são 
Nível 1.  
 

 

6. Operações com resseguradoras 
 

  2015 2014 

Recuperações de resseguradora local 40 41 

Total 40 41 

 
7. Outros valores e bens 

 
  2015 2014

Depósitos judiciais relacionados a sinistros 522 522 
Total 
 522          522 
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8. Detalhamento e movimentação das provisões técnicas e custo de 
aquisição diferido 

 
a) Ativos de resseguro 

 
Provisões técnicas de 

resseguro 

  

31/12/2014 30/06/2015 
Provisão de Sinistros a 
Liquidar - PSL 

  
495 495 

Total   495 495 

 
 

Provisões técnicas de 
resseguro 31/12/2013 30/06/2014 

Provisão de Sinistros a 
Liquidar - PSL 421 421 
Provisão de eventos 

ocorridos mas não avisados 
- IBNR 4 4 

Total 425 425 

 
 
 

b) Seguros 
 

 

 

 
 

  

  

Provisões técnicas de Seguros 
            

31/12/2014 30/06/2015
Provisão de Sinistros a 
Liquidar - PSL 522 522 
Total  522 522  

  

Provisões técnicas de Seguros 31/12/2013 
Sinistros 

pagos 
Atualização 
monetária Reversões 30/06/2014 

Provisão de Sinistros a Liquidar - PSL 443 (18) 69 - 494  

Provisão de eventos ocorridos mas não 
avisados - IBNR 5 - - (5)                -  
Total  448 (18) 69 (5) 494  
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c) Cobertura das provisões técnicas 
 

  2015 2014 

Provisões técnicas - seguros  522 522 

      

      

      

Total a ser coberto  522 522 

Ativos garantidores      

  Aplicações:      

 Fundo de investimento 17.781 17.679 

Total de aplicações  17.781 17.679 

Ativos livres   17.259 17.157 

 
9. Patrimônio líquido 

 
a) Capital social 

 
O capital social totalmente subscrito e integralizado, já homologado pela SUSEP é de R$ 
13.800 e está representado por 13.041.400 ações.  
 

b) Reserva legal 
 
Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, 
podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. 
 

c) Dividendos 
 
Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido 
ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por ações. A parcela dos dividendos que 
excede o mínimo obrigatório só é deduzida do patrimônio líquido quando sua distribuição é 
aprovada pelos acionistas. Para o exercício de 2014, a Companhia não realizou 
distribuição de dividendos, conforme deliberado na Assembléia Geral Ordinária realizada 
no dia 31 de março de 2015. 
 

d) Reserva estatutária 
 
Conforme Estatuto Social, a parcela remanescente do lucro anual, não destinada à 
constituição da reserva legal e a distribuição de dividendos, é transferida à conta de 
reserva estatutária, até o limite do capital social. 
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10. Detalhamento de contas da demonstração de resultado 
 

 
a) Despesas administrativas 

 2015 2014 
Serviços de terceiros (100) (46) 
Localização e funcionamento (6) (4) 
Despesas com publicações (87) (119) 
Outras despesas administrativas  (45) (4) 

(238) (173) 

b) Despesas com tributos 
 
  2015 2014 

Taxa de fiscalização (41) (41) 
Despesas com tributos (*) (14)         222 

  (55) 181 
 
(*) Em 2014 foi recebido devolução de impostos. 
 
 
c) Resultado financeiro 

 
  2015 2014 

Receitas com títulos de renda fixa  974 720 
Receitas financeiras com oscilação cambial - 65 
Despesas financeiras com oscilação cambial   - (119) 
Outras  (despesas) financeiras (21) (17) 
  953          649 

 
 
11.  Imposto de renda e contribuição social 
 

       
  30/06/2015 30/06/2014 

  
Imposto de 

renda 
Contribuição 

social 
Imposto de 

renda 
Contribuição 

social 
Lucro antes dos impostos e após participações 660 660 673 673 
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas 
vigentes (153) (99) (156) (101) 
Taxa efetiva - % 23% 15% 23% 15% 
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12. Transações com partes relacionadas 
 
Compartilhamento de despesas administrativas  
 

          

  30/06/2015 

Partes relacionadas Ativos Passivos Despesas Receitas 

MAPRE RE Resseguradora S.A. (**) 562 (100) - -

          

  31/12/2014 

Partes relacionadas Ativos Passivos Despesas Receitas 

MAPFRE Administradora de Consórcio S.A. (*) - - - 1

MAPFRE Capitalização S.A. (*) - - - 1

MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (*) - - - 1

MAPFRE Previdência S.A (*) 1 (3) (98) 110

Vera Cruz Consultoria Técnica e Administração de Fundos Ltda. (*) - 4 (15) -

MAPRE RE Resseguradora S.A. (**) 562 (100) - -

 
(*) Refere-se a compartilhamento de despesas com empresas coligadas. 
(**) Refere-se a recuperação de sinistros e cessão de prêmios de resseguros com empresa ligada. 
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RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITE DE AUDITORIA 
Demonstrações Financeiras do Período Findo em 30 de Junho de 2015 
 
O Comitê de Auditoria Único do "GRUPO MAPFRE Serviços Financeiros" instituído na MAPFRE 
Previdência S/A, empresa líder à MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S/A, à MAPFRE 
Capitalização S/A e à MAPFRE Saúde S/A, foi instituído nos termos da Resolução CNSP nº 321 de 
15 de julho de 2015, dentro das melhores práticas de Governança Corporativa, visando atender 
plenamente as exigências da legislação vigente. 
O Comitê, composto por 3 membros eleitos em Assembleia Geral Extraordinária de 01 de agosto de 
2011, tem como atribuições avaliar a qualidade e integridade das demonstrações contábeis das 
empresas e fundos administrados pelas mesmas; o cumprimento e efetividade dos sistemas de 
controle interno; a observação das normas e regimentos internos; a observância das exigências 
legais e regulamentares; o sistema de administração de riscos e a atuação independente e qualidade 
dos trabalhos da empresa de auditoria externa e da auditoria interna. 
O Comitê, no desempenho das suas atividades destaca que: (a) reuniu-se com os principais 
executivos da Companhia, a fim de tomar conhecimento das principais estratégias de negócio, bem 
como acompanhar as melhorias operacionais e sistêmicas para fortalecimento do processamento e 
segurança das transações; (b) Tomou conhecimento do sistema de controles internos, dos 
processos de gestão de riscos e de monitoramento de fraudes e efetuou acompanhamento dessas 
rotinas, como atividade permanente do Comitê, com base nas manifestações e reuniões com os 
Auditores Internos e Independentes avaliando positivamente a efetividade dos 
sistemas  de  controles internos e (c) Acompanhou os trabalhos relativos ao canal de denúncias 
aberto a acionistas, colaboradores, fornecedores e ao público em geral, sem registro de ocorrências 
no decorrer do período. 
O Comitê de Auditoria revisou previamente as demonstrações financeiras, reuniu-se com a Auditoria 
Interna e com a KPMG Auditores Independentes e tomou conhecimento do parecer sobre as 
demonstrações financeiras do período findo em 30 de junho de 2015, dando-se por satisfeito com as 
informações e esclarecimentos prestados. 
Com base nas ações desenvolvidas diretamente pelo Comitê, bem como fundamentado nas suas 
revisões e avaliações, o Comitê de Auditoria Único do GRUPO MAPFRE Serviços Financeiros, 
instituído na MAPFRE Previdência S/A, empresa líder à MAPFRE Seguradora de Crédito à 
Exportação S/A e à MAPFRE Capitalização S/A, entende que as suas demonstrações financeiras, 
acompanhadas pelas notas explicativas para o período findo em 30 de junho de 2015, auditadas 
pela KPMG Auditores Independentes estão adequados e foram elaborados de acordo com as 
normas legais aplicáveis e refletem, nos aspectos mais relevantes, a situação patrimonial e financeira 
das empresas. 

São Paulo, 28 de agosto de 2015. 

O COMITÊ 
 
 
Wilson Alves Feitosa /   Edvaldo Massao Murakami  /    Robson Soares 
        Coordenador    Membro Titular          Membro Titular 

 




