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MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Carta Patente nº 028

CNPJ 92.892.256/0001-79

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL – R$ mil DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – R$ mil DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – R$ mil

P A S S I V O  31/12/2015 31/12/2014
Circulante  .................................................. 22.285 18.984
Contas a pagar .......................................... 684 547
Obrigações a pagar ..................................... 534 422
Impostos e encargos sociais a recolher ...... 71 60
Encargos trabalhistas .................................. 15 11
Impostos e contribuições ............................. 64 54
Outras contas a pagar ................................. - -
Débitos de Operações com Previdência
 Complementar  ......................................... 257 241
Contribuições a restituir ............................... 225 121
Operações de Repasses ............................. 32 115
Outros Débitos Operacionais ...................... - 6
Depósitos de terceiros  ............................. 1.241 630
Provisões técnicas – previdência
 complementar  .......................................... 20.103 17.566
Planos bloqueados ...................................... 1.773 1.567
Planos não bloqueados ............................... 18.330 15.999
Passivo não Circulante  ............................ 25.759 26.455
Provisões Técnicas - Previdência
 Complementar  ......................................... 24.566 25.058
Planos bloqueados ...................................... 1.939 2.015
Planos não bloqueados ............................... 22.627 23.043
Outros débitos  .......................................... 1.193 1.397
Provisões Judiciais ...................................... 1.193 1.397
Patrimônio Social de Ent. de Prev. Comp.  
 Sem Fins Lucrativos  ............................... 41.262 38.342
Reservas de Reavaliação............................ 3.409 3.534
Reservas de Retenção de Superávits ......... 6.753 6.779

 ............. 31.100 28.029

Total do Passivo  ....................................... 89.305 83.781

A T I V O  31/12/2015 31/12/2014
Ativo Circulante  ........................................ 51.892 48.193
Disponível  ................................................. 13.303 14.080
Caixa e Bancos ........................................... 301 275
Equivalente Caixa  ..................................... 13.003 13.805
Aplicações ................................................. 32.834 29.600

 ................... 25.612 24.310
Títulos de renda variável ............................. 780 827
Quotas de fundos de investimentos ............ 6.441 4.463
Crédito das Oper. c/Prev. Complementar   1.614 1.547
Valores a Receber ....................................... 1.614 1.547
Títulos e Créditos a Receber  ................... 4.133 2.955
Títulos e Créditos a Receber ....................... 221 147

 ..................... 1 -
Créditos Tribut. e Previdênciários................ 5 5

.................... 18 25
 ........ 3.858 2.745

Outros Créditos ........................................... 30 33
Despesas Antecipadas  ............................ 9 10

 ............................................ 9 10
Ativo não Circulante ................................. 37.413 35.588
Realizável a Longo Prazo  ........................ 6.196 4.209
Títulos e Créditos a Receber  ................... 6.196 4.209
Créditos a Receber...................................... 82 82

....................... 3.238 2.732
 ........ 2.875 1.394

Investimentos  ........................................... 27.419 27.659
Participações Societárias ............................ 25.597 25.874

....................... 1.822 1.785
Imobilizado  ................................................ 3.795 3.716
Imóveis de Uso Próprio ............................... 3.522 3.487
Equipamentos.............................................. 24 25
Outras Imobilizações ................................... 29 31
Móveis, Máquinas e Utensílios .................... 220 173
Intangível  ................................................... 3 4
Outros Intangíveis ....................................... 3 4
Total do Ativo  ............................................ 89.305 83.781

  31/12/2015 31/12/2014
Rendas de Contribuições e Prêmios  ............ 3 5
(-) Const. Prov. de Benefícios a Conceder .... 23 40
(=) Receita de Contrib. e Prêmios VGBL  .. 26 45
(+) Rendas c/Taxa de Gestão e Outras Taxas  1.664 1.503
(-) Variação de Outras Provisões Técnicas .. (450) (317)
(-) Benefícios Retidos .................................... (6.043) (6.763)

 ................................. (735) (682)
(+) Outras Receitas e Desp. Operacionais ..... (698) (519)
(+) Contribuições p/Cobertura de Riscos ...... 17.452 17.208
(-) Variação das Prov. Técnicas de Prêmios . 499 2.320
(=) Prêmios Ganhos  .................................... 17.951 19.528
(-) Sinistros Ocorridos ................................... (9.589) (9.302)

 ................................. (1.273) (1.221)
 ........................ (9.220) (8.318)

(-) Despesas com Tributos ....................... (836) (902)
(+) Resultado Financeiro ........................... 7.505 6.109
(-) Resultado Patrimonial ......................... 4.618 4.925
(=) Resultado Operacional  ....................... 2.920 4.086
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos  
 Não Correntes ...................................... - 102
(=) Resultado Antes dos Impostos  
 e Participações  .................................... 2.920 4.188

    Reservas de  Superávits ou
Discriminação  Reavaliação Retenção de Superávits     Total
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2013  ...........  3.710 4.685 25.809 34.204
Realização Reserva de Reavaliação  ..............  - - - -
Realização ........................................................  (63) - 63 -
Baixa por venda do imóvel ...............................  (19) - - (19)
Baixa .................................................................  2 - - 2

Superávit do Período .......................................  - - 5.389 5.389 
Proposta de Destinação do Superávit
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/06/2014  ...........  3.630 4.685 31.261 39.576
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2014  ...........  3.534 6.779 28.029 38.342
Realização Reserva de Reavaliação  ..............  - - - -
Realização ........................................................  (125) - 125 -
Baixa por venda do imóvel ...............................  - - - -
Baixa .................................................................  - - - -

Superávit do Período .......................................  - - 2.920 2.920
Reservas para Contingências de Benefícios......  - (26) 26 -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2015  ...........  3.409 6.753 31.100 41.262

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – R$ mil
  31/12/2015 31/12/2014
Resultado Líquido do Período  ................ 2.920 4.188
(+/-) Outros Resultados Abrangentes  ..... 125 120
Variação de Reserva de Reavaliação ......... 125 120
(=) Resultado Abrangente do Período  .... 3.045 4.308

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R$ mil

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

  31/12/2015 31/12/2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do Exercício .................................... 2.920 4.188
(+) Depreciações .............................................. 272 593
(-) Res. Pos. Equiv. Patrim. .............................. (4.470) (4.955)
Resultado Ajustado  ...................................... (1.278) (174)
Variação nas contas patrimoniais:

 ........................................................ (3.233) (2.101)
Créditos Oper. Prev. Complementar ................ (67) 10
Titulos e Créditos a Receber - CP ................... (1.177) (651)

 .................................... - 4
Títulos e Créditos a Receber - LP ................... (1.987) (1.259)
Contas a Pagar ................................................ 137 (136)
Débitos Oper. Prev. Complementar ................. 15 14
Depósitos Terceiros.......................................... 611 (19)
Provisões Técnicas Prev. Compl. - CP ............ 2.537 6.124
Provisões Técnicas Prev. Compl. - LP ............ (492) (4.192)
Outros Débitos ................................................. (204) 323
Caixa Líq. ger. (consumido) p/Operações .. (5.138) (2.057)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Investimentos
Pagamento pela compra .................................. (5) (61)
Recebimento de Dividendos ............................ 4.753 -
Imobilizado
Pagamento pela compra .................................. (387) -
Recebimento pela venda ................................. - 102
Caixa Líquido nas ativ. de Investimento  .... 4.361 41
Aumento (Red.) Líq.(a) de Caixa no Exerc. . (777) (2.016)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício . 14.080 16.096

... 13.303 14.080

Continua »»»

Senhores Participantes: 

2015, acompanhadas das notas explicativas, do parecer atuarial e do parecer dos au-
ditores independentes, apresentadas na forma de Legislação Societária, bem como das 
normas e instrumentos provenientes do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
FATORES INFLUENTES NO DESEMPENHO DA MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMEN-
TAR: No ano de 2015 os custos operacionais e administrativos mantiveram-se em patamar 
aceitável, inclusive com pequena redução, e restrito aos limites legais, o que não inibe 
nosso empenho em reduzi-los no próximo exercício. O resultado do ano se realizou em 
virtude das intervenções estratégicas e técnicas por parte da administração do grupo. É 

quarto trimestre do ano, exigiu um severo  controle e diminuição de custos, com isto possi-
-

tão, a serem 
a  prever uma perspectiva otimista para o ano de 2016.

PERSPECTIVAS E PLANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016: É intenção da atual gestão 
-
-

mento estratégico e gerenciamento das operações comerciais para atingir as metas estabe-

-

compromisso do MBM Previdência Complementar com a manutenção de rígidos padrões 

entidade, bem como a intenção inequívoca de honrar integralmente com os contratos em vi-

1 – Contexto Operacional: 
-

tivos que tem por objetivo a instituição, operação e manutenção 
de planos previdenciários de pecúlio e renda. a) Região da Fede-
ração em que opera - No exercício de 2015 a MBM Previdência 

-
gião 6 – MG, RJ e ES, Região 7 - SP e Região 8 – PR, RS e SC. 
b) Riscos Similares
considera a similaridade dos riscos transferidos (ou características 
de riscos similares) pelos seus contratos nos planos em que opera, 
bem como a experiência acumulada ao longo dos anos para lidar 
com os riscos aos quais está exposta.
2 – Apresentações das Demonstrações Contábeis: a) Confor-
midade:

-

foram elaboradas de acordo com as normas do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Pri-
vados (SUSEP), e em conformidade com a Cir. SUSEP nº 517/2015 
e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC aprovados pela 
SUSEP e CNSP. b) Estimativas e julgamentos: 

-
res de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimati-
vas, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas 
quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das opera-
ções podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade 
inerente ao processo de sua determinação. Estimativas e premissas 
são revistas periodicamente. c) Comparabilidade: -

-
parativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC 21 
e instruções do órgão regulador. d) Continuidade: 
avaliou a habilidade da Entidade em continuar operando normal-
mente e tem convicção de que a mesma possui recursos para dar 

nenhuma incerteza material que gere dúvidas acerca da capacidade 
operativa e continuidade dos negócios da Entidade.
3 – Principais Políticas Contábeis: Das estabelecidas por resolu-

a) Receitas 
e Despesas – São escrituradas pelo regime de competência. b) Re-
dução ao Valor Recuperável de Ativos: 
mensalmente, o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 

-
racionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda 

e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída 
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao 
valor recuperável. c) Depreciação – O imobilizado está registrado 
pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de 
depreciação, calculada pelo método linear, com base em taxas que 

Veículos e Equipamentos de Sistemas de Processamento de Dados 
– 20% a.a). d) Provisões: d.1) Provisões Técnicas
técnicas são constituídas de acordo com as determinações constan-
tes da Resolução CNSP nº 321/2015 e da Cir. SUSEP nº 517/2015, 
cujos critérios, parâmetros, fórmulas e valores são documentados 

relação as datas base de dezembro, são devidamente auditadas 
d.2) Provisões Judiciais - Nos 

casos das demandas judiciais, a entidade segue um modelo para 
constituição que prima pelo atendimento ao risco de perda da ação e 
correspondente desembolso. No caso dos 

do risco feita pela área jurídica, e do estágio em que se encontra 
o processo. Na forma preconizada na Subseção XXIII – Das Pro-

da Circular SUSEP nº. 517/15, e com fundamento nas disposições 
constantes no Pronunciamento CPC nº. 25, as provisões constitu-
ídas para fazer face ás perdas decorrentes de ações judiciais de 

contabilizadas com base na probabilidade de saída de recursos de 

probabilidade de perda é considerada provável. 
e) Avaliação de Ativos e Passivos: Os demais ativos são demons-
trados pelo valor de custo, acrescido, quando aplicável, dos rendi-
mentos e das variações monetárias auferidos. Os demais passivos 
são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas até a data do balanço. f) Teste de Adequação 
dos Passivos (TAP): Conforme requerido pelo CPC11, em cada 

-

de seguro, cujos riscos tenham sido assumidos até a data de sua 
execução. Este teste é elaborado considerando-se como valor líqui-
do contábil todos os passivos desses contratos, deduzidos, conforme 
o caso, dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis 

uma metodologia que considera a melhor estimativa para todos os 
-

mentais e de liquidação de benefícios, utilizando-se de premissas 

futuros, os contratos são agrupados em função de similaridades, 

-
missas de taxas de juros livres de risco, de onde se calcula o resul-
tado parcial de cada um destes grupos, e, consequentemente, se 

Entidade é composta por diferentes planos de previdência, dentre 
os quais remanesce a movimentação em planos bloqueados. Em 
sua operação macro, há presença de riscos nos quatro tipos de 

com suas características peculiares e constantes dos respectivos 
planos de benefícios, cuja grande concentração de participantes 
encontra-se nos planos de pecúlio. Para realizar o teste, foi utili-
zada metodologia que leva em conta elementos e bases técnicas 

-
tratos, tais como, taxas de tábuas de mortalidade, estatísticas de 
sinistralidade, opções de resgates, dentre outros. Os resultados e 
as conclusões em relação aos testes realizados na data base de 

4 – Títulos e Valores Mobiliários: 
Renda Fixa Privado – Debên-

Renda Fixa 
Público – São demonstradas pelo valor da cota patrimonial até a data do balanço. Renda Variável – São demonstradas pelo custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos proporcionais ao período. 
   31/12/2015   31/12/2014 
    Valor Valor   Valor Valor
Aplicações            Index          % Index  Mercado  Curva Index          % Index Mercado  Curva
Renda Fixa - Privado
DEBENTURES .................................. CDI 105,50 / 108,75 3.909 3.918 CDI 108,25 / 108,75 5.137 5.129
DPGE ................................................. CDI/SELIC 109 / 112,5 2.685 2.682 CDI 109 / 112,5 3.531 3.522

 ................... CDI 105,25 / 110,8 19.054 19.013 CDI 105,25 / 111,5 15.687 15.659
Quotas Fundos de Investimentos

 .......................................... - - 6.443 6.441 - - 4.467 4.463
Renda Fixa  - Público

 .......................................... - - 13.003 13.003 - - 13.805 13.805
Renda Variável

 .......................................... - - 780 780 - - 898 827
TOTAL ............................................. - - 45.874 45.836 - - 43.525 43.405
*Em milhares de reais

5 – Gerenciamento de Riscos: O gerenciamento dos riscos a que a MBM Previdência Complementar está sujeita conta com a par-

iniciativas estruturais que objetivam um gerenciamento conservador de todos os negócios da empresa. 5.1 - Risco de Liquidez

ativo em caixa necessário para saldar uma obrigação. O gerenciamento de riscos da Previdência é realizado através da gestão de ativos

  0-6  meses 6-12 meses 1-3 anos Acima  de 3 anos  Total
Caixa, Bancos e Equivalentes de Caixa .....  13.303 - - - 13.303

  ........................................  12.180 7.286 12.924 444 32.834
Disponíveis para venda

 ......................  4.958 7.286 12.924 444 25.612
Títulos de Renda Variável ...............................  780 - - - 780

 ................  6.441 - - - 6.441
Créditos das Operações com Previdência   1.614 - - - 1.614
Contribuições a Receber .................................  1.614 - - - 1.614
Assistência Financeira a Participantes ......  5.302 3.338 5.376 1 14.016

...................  5.302 3.338 5.376 1 14.016
Total dos Ativos Financeiros  ......................  32.400 10.624 18.300 444 61.767
Passivos Financeiros  ..................................  2.182 - - - 2.182
Contas a Pagar ...............................................  684 - - - 684
Débitos das operações com previdência ........  257 - - - 257
Depósitos de Terceiros ....................................  1.241 - - - 1.241
Provisões Técnicas Previdência  ................  44.669 - - - 44.669
Total dos Passivos Financeiros  ..................  46.851 - - - 46.851
*Em milhares de reais
5.2 – Risco de Crédito: Complementar adota política de baixo grau de exposição a risco de crédito, na medida 

grande maioria.
Ativos Financeiros
Composição dos Ativos  Sem Rating Com Rating Rating Agência Rating Agência Rating Agência
Caixa e Bancos .......................................... 301 - - - - - - -
Equivalentes de Caixa  .............................. 13.003 - - - - - - -

.................... 13.003 - - - - - - -
Disponíveis para venda  ............................ 7.222 25.612 - - - - - -

 ................................... - 1.314 - - - - - -
 .............................

 ....
 ......

 .
..

 ................ -
 ..............................

 ................................
 .............

 ..................
 ..............

 ...............................
Debênture - ELEKTRO EL.SERV ................

......................
 ................

Debêntures - ...............................
 ................. 2.566 - - - - - - -
 ................ 3.875 - - - - - - -

 .............. 780 - - - - - - -
Contribuições a Receber  .......................... 1.614 - - - - - - -
Títulos e Créditos a Receber .................... 10.328 - -  - - - -
Despesas Antecipadas  ............................. 9 - - - - - - -
Exposição Máxima ao risco de crédito  ... 32.476 25.612 - - - - - -
*Em milhares de reais
5.3 – Risco de Mercado: 

-

5.4 – Análise Qualitativa: Objetivos, políticas e proces-
sos de gestão de riscos: Bloqueados – Proc.

Novos

-

taxas de sinistralidade satisfatórias e uniformes ao longo do tempo, extraídas da relação entre benefícios pagos e contribuições, as quais 

do benefício subscrito, bem como onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante de um evento. Importante divulgar que o 

sua administração, é justamente nesta variável, que envolve os pagamentos dos respectivos benefícios e/ou a geração das provisões ga-

seus funcionários, principalmente no que tange aos aspectos de controles internos, e vem procurando monitorar a sua equipe de vendas, 
5.5 - Análise Quantitativa: 5.5.1 - Sobre os planos em operação: 

consistente de participantes ativos em seu portfólio. Os planos atualmente em comercialização são o Pecúlio Série 03RS, estruturado

os planos de Pecúlio Séries 01RS e 02RS, assim como os planos de renda por morte, invalidez e sobrevivência, em vista do alto custo
que os envolve, entretanto permanece administrando os participantes remanescentes. 
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5.5.2. Concentração de Risco e Análise de Sensibilidade: Os planos de pecúlio repre-
sentaram 97,4% da arrecadação total de contribuições da Entidade em 2015, sendo 56,8% 

0,7% referente aos demais. Já os planos de renda (pensão e aposentadoria – não comer-
cializados) concentraram apenas 2,6% desta receita, indicador residual frente ao contexto. 
Considerando-se o quantitativo em relação ao número de participantes, a Entidade atingiu 

                                                                              Por R$ 1,00
Planos - Coberturas  Contribuições Ano 2015 Contribuições Ano 2014
Planos de Pecúlio/RS ............  10.043.536 9.762.310

 .........  7.078.765 8.011.515
Planos de Pensão/RCC.........  456.071 468.179

 .........  4.864 4.914
 .......  3.174 5.052

Total  .....................................  17.586.410 18.251.970

                                                                                                                 Por R$ 1,00
     Concentração Benefícios Resgates
Regiões de Risco     Contribuições de Risco Pagos   Pagos
Região 2  .............  294.914 2% 49.557 105.182
Região 3  ....  599.785 3% 212.001 178.489
Região 4  ..................  470.251 3% 193.345 53.228
Região 5   954.090 5% 462.613 196.408
Região 6 RJ, ES, MG ..........  1.324.316 8% 265.474 272.717
Região 7 SP .........................  326.223 2% 3.793 131.875
Região 8 PR, SC e RS ........  13.616.832 77% 8.749.625 1.704.500
Total   .............................  17.586.410 100% 9.936.408 2.642.399

-

de 2014), Região (5) com 5% (2014 havia concentrado 6%), Regiões (3) e (4) com 6% (2014 

concentrado este mesmo parâmetro em 2014. Desta forma, a entidade permanece em 2015 

sede, a maior fatia de sua arrecadação. Análise de Sensibilidade: -

-
-

atuarial do seu equilíbrio.Com o objetivo de analisarmos a sensibilidade nos resultados da 

a rubrica de sinistralidade, a qual demonstrou um acréscimo de 5,1% no comparativo do 
parâmetro atingido no ano em 2015, em relação ao mesmo período de 2014, ou seja, au-

ano de 2015: 56,5% ano de 2014: 51,4% ano de 2013 - 47,1%
Esta rubrica, que envolve as despesas com benefícios e indenizações, resguarda um com-
ponente importante de sensibilidade, pois uma oscilação inesperada em seu desempenho 

-

Por R$ 1.000
 Efeito no Resultado      Efeito no PLC       Efeito no PLA
  C/efeito  C/efeito  C/efeito
Premissas Normal do teste Normal do teste Normal do teste
Incremento de 5% nas
 despesas c/benefícios  
 e indenizações 2.919,9  2.138,3 41.261,8 40.480,20 15.653,2 14.871,6
Conforme se observa acima, os indicadores contábeis testados gerariam uma redução de 

que a Entidade apresentou Capital Mínimo Requerido de R$ 8,1 milhões na data base, 

5.5.3. Comportamento da provisão de sinistros a liquidar em anos posteriores aos 
anos de constituição: movimentação dos saldos desta provi-

Por R$ 1.000
Período  31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Saldo anterior  ...................  989 997 2.918 3.461
Retidos  ..............................  5.191 7.912 7.231 7.195
Exercício atual .....................  4.616 6.326 5.547 6.537
Exercícios anteriores ...........  575 1.586 1.684 658
Pagamentos  ......................  5.183 5.991 6.688 7.224
Exercício atual .....................  4.181 5.199 4.616 5.458
Exercícios anteriores ...........  1.002 792 2.072 1.766

  .........................  997 2.918 3.461 3.432
desenvolvimento de pagamentos dos benefícios de pecúlio. 

Por R$ 1.000
Período  31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Provisão período anterior .  989 997 2.918 3.461
Pagamentos

 ........  385 486 1.457 1.346
 .....  595 1.187 2.024 -
......  1.218 1.547 - -

 .  1.560 - - -
6 – Provisões para Passivos Oriundos de Contratos de Planos de Previdência: Mo-
vimentação dos passivos dos planos de previdência: -
tituídas de acordo com as determinações constantes da Resolução CNSP nº321/2015 e 
da Circular SUSEP nº 517/2015, cujos critérios, parâmetros, fórmulas e valores são docu-

-
nefícios Concedidos – PMBC, Provisão de Sinistros a Liquidar – PSL, Provisão Matemática 

-
-

Quadro com a movimentação das provisões: Por R$ 1.000
PPNG+

Competências  PSL* PVR IBNR PMBAC PMBC PDR PCC  RVNE
Saldo 01/12/2014 . 7.598,0 132,7 1.095,6 9.240,1 17.525,2 1.583,1 3.192,2 324,8
Constituições ........  6.582,0 135,4 308,4 896,3 60,5 936,0 400,0 71,4
Reversões .............  (1.871,1) (187,9) (191,5) (489,7) (747,8) (349,6) (3.574,1) (45,9)
Saldo 31/12/2014   12.308,9 80,2 1.212,5 9.646,7 16.837,9 2.169,5 18,1 350,3
Constituições ........  5.639,0 197,5 304,2 460,1 335,1 762,8 0,0 66,2
Reversões .............  (3.345,9) (118,3) (210,3) (994,2) (580,7) (397,8) (18,1) (54,5)
Saldo 31/12/2015 . 14.602,0 159,4 1.306,4 9.112,6 16.592,3 2.534,5 0,0 362,0

Quadro com a variação das provisões técnicas: Por R$ 1.000
PPNG+

Competências  PSL* PVR IBNR PMBAC PMBC PDR PCC  RVNE
31/12/2014.........  4.710,9 (52,5) 116,9 406,6 (687,3) 586,4 (3.174,1) 25,5
31/12/2015.........  2.293,1 79,2 93,9 (534,1) (245,6) 365,0 (18,1) 11,7

Quadro da PSL relacionada à processos Judiciais                           31/12/2015
Quantidade Estimativa*

Demandas Judiciais .................................................... 54 10.385
* Em milhares de reais
7 – Teste de Adequação do Passivo – TAP: Em consonância com o CPC11 e Circ. SUSEP 

Complementar, cuja abrangência está vinculada aos contratos dos seus planos de previdên-

valor presente na respectiva data base, tem como intuito constatar a necessidade ou não de 

garantir plenamente os riscos assumidos em suas operações. Para sua realização, a Entida-
de agrupou os contratos de acordo com as características e bases técnicas de seus planos 

Prêmios Registrados – PR 
(grupos de 1 a 17): ·Regime Financeiro de Capitalização - CAP: 

Regime Financeiro de Repartição de Ca-
pitais de Cobertura - RCC: 

Regime Financeiro de Repartição Simples - RS: 

Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura - RCC: 18. Pensão / RCC – eventos 
Regime Financeiro 

de Repartição Simples - RS: 20. Pecúlio / RS – eventos não ocorridos. Critérios técnicos 
Para todos os grupos acima, foram feitos até 8 (oito) 

e conforme as características de cada grupo, seguindo a estrutura e premissas descritas a 
Período utilizado nas projeções

-

-

premissas e bases técnicas Tábuas Biométricas:
Taxa de Juros e índice de preços: -

do segurador, por meio de seu site, cuja aplicação na Entidade foi realizada em consonância com os índices de preços constantes dos seus respectivos contratos, ou seja, para os Grupos 1, 
2, 4, 6, 7, 9, 12, 14 e 19 a Taxa Referencial – TR, para os Grupos 3, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 18 e 20 o IGPM/FGV, e para o Grupo 8 o IPCA/IBGE. Em todos os grupos citados, exceção se faz 

Método de apuração

-

ser reconhecido na PCC ou em forma de ajuste na própria provisão que o originou, conforme o caso. Seguem, na tabela abaixo, os resultados dos Testes parciais realizados na data base.
             por R$ 1,00

  VP - Fluxos Provisões Técnicas CAD e/ou Ativos Resultados   
Grupo   de Caixa em 31/12/2015*  Intangíveis         Parciais

 ................................................... (14.402,58) 150.642,9 0,00 (150.642,9)
 ....................................... 399.723,32 382.497,6 0,00 17.225,7

 ......... 5.485,51 145.327,9 0,00 (9.842,4)
 ............. 447.847,74 1.423.578,5 0,00 (975.730,7)

 .................... 4.644.964,08 7.140.539,9 0,00 (2.495.575,8)
 ......................................... 1.484,81 1.465,5 0,00 19,3

 .................................................... 297.597,71 314.067,5 0,00 (16.469,8)
 .................................................. 335.644,67 327.926,3 0,00 7.718,3

................ 40.053,51 103.170,0 0,00 (63.116,5)
 ...................... 1.097.645,53 3.076.845,6 0,00 (1.979.200,0)

11 - Pensão RCC – eventos não ocorridos  IGPM  ................................... 0,00 116,4 0,00 (116,4)
12 - Pensão RCC – eventos não ocorridos  TR  ....................................... 0,00 2.609,8 0,00 (2.609,8)
13 - Pensão RCC – fase de concessão  IGPM  ........................................ 77.438,70 35.736,2 0,00 41.702,5
14 - Pensão RCC – fase de concessão  TR  ............................................. 14.653.503,39 21.631.977,0 0,00 (6.978.473,6)
15 - Pensão RCC – fase de concessão  Outros  ....................................... 6.375.171,57 7.192.247,1 0,00 (817.075,6)
16 - Pecúlio RS – eventos não ocorridos  ................................................. 307.767,57 359.206,6 0,00 (51.439,1)
17 - Pecúlio RS – eventos ocorridos  ........................................................ 2.109.282,30 2.511.211,8 0,00 (401.929,5)

 ........................... (100.888,04) 0,00 0,00 (100.888,0)
................................ (980.103,11) 0,00 0,00 (980.103,1)

.......................................... (10.797.379,63) 0,00 0,00 (10.797.379,6)
*Exceto a PCC, se houver.
TAP - Resultado Final de 31/12/2015:        Por R$ 1,00
Grupo de Compensação  Resultados Finais
Eventos Ocorridos – Rendas ...................................................................... (7.762.578,72)
Eventos Ocorridos – Pecúlios ..................................................................... (2.444.245,96)

 ........................................................... (3.614.566,09)
Eventos Não Ocorridos – RS/RCC (PR) ..................................................... (54.165,25)

 ..................................................... (11.878.370,78)
Conclusão:
da tabela imediatamente acima, não demonstraram necessidade de constituir-se provisão complementar. 
Divulgações adicionais requeridas pela Circular SUSEP nº 517/2015. Divulgação das tábuas, taxas de 
carregamento e taxas de juros dos principais produtos. -

Produtos  Tábua Biométrica Taxa de Juros Carregamento
 ...

   Álvaro Vindas 6% ao ano 30,00%
Pecúlio por Morte – PC .........................  CSO – 1958 M 6% ao ano 29,98%
Renda Mensal Vitalícia por morte - PE .  CSO – 1958 M 6% ao ano 29,98%
Renda Mensal Vitalícia p/óbito – RCC ..  CSO – 1958 M 6% ao ano 25,07%
Pecúlio Série 01RS ...............................  CSO – 1958 M 6% ao ano 25,07%
Pecúlio Série 02RS ...............................  CSO – 1958 M 6% ao ano 30,00%
Pecúlio Série 03RS ...............................  CSO – 1958 M 6% ao ano 30,00%

 ...................  CSO - 1980 M 6% ao ano 30,00%

8 – Quadro de Movimentações das Aplicações Financeiras:
 Saldo Anterior Aplicação  Resgate Atualização Saldo Final
Aplicações  31/12/2013 43.317 52.354 56.793 4.527 31/12/2014 43.405
Financeiras  31/12/2014 43.405 32.634 35.929 5.727 31/12/2015 45.836
*Em milhares de reais
9 – Tabela de desenvolvimento de provisões judiciais: 

-

   Total Quantidade Consti- Alter. de Baixa da  
  Saldo  Anterior  Pago Ações Pagas tuição Estimativa Provisão Saldo Final
Contingências 31/12/2013 715 201 18 33 72 - 31/12/2014 619
Trabalhistas 31/12/2014 619 7 1 6 (435) - 31/12/2015 183
Contingências 31/12/2013 359 102 37 194 327 - 31/12/2014 778
Cíveis 31/12/2014 778 190 29 358 64 - 31/12/2015 1.010
*Em milhares de reais

 Paulo Benhur de Oliveira Costa João Luis Macedo Abbott Luiz Eduardo Dilli Gonçalves Jorge Luiz Prestes Braga 

 Valesca Ongaratto Deorristte Alexandre Turk de Almeida

ALM Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda – CIBA Nº 102
  CNPJ 08.614.081/0001-21 

10 – Investimentos Relevantes: Participação na 

-
nio Líquido de R$ 21.212 mil, resultado do exercício 
de R$ 4.457 e com 28.314.145 ações ordinárias e 
preferenciais. No exercício de 2015, o MBM obteve 
um resultado líquido na equivalência patrimonial de 
R$ 4.470 mil.
11 – Depósitos de Terceiros:

Arrecadação de Contribuições Recebidas  
  31/12/2015 31/12/2014
de 01 a 60 dias ....................  1.241 630
Saldo  ..................................  1.241 630
*Em milhares de reais
12  – Passivo Contingente: -
siva em processos judiciais envolvendo ações cíveis 
e trabalhistas. Na forma preconizada na Subseção 

com fundamento nas disposições constantes do Pro-

reconhecimento do risco, os quais estão descritos em 

prováveis perdas futuras que não satisfaçam os cri-
térios de reconhecimento, inicialmente, é pelo valor 

Passivo Contingente                       31/12/2015
Quantidade Estimativa

Demandas Trabalhistas ...........  6 84
Demandas Cíveis ....................  61 470
Demandas Sinistros ................  173 8.418
Total  .......................................  240 8.972
*Em milhares de reais

13 – Detalhamento das Contas de Resultado
  31/12/2015 31/12/2014
a) Despesas Administrativas
Pessoal Próprio .......................... (5.459) (4.671)
Serviços de Terceiros ................. (1.984) (1.968)

 ... (1.416) (1.147)
Publicidade e Propaganda ......... (79) (41)
Despesas c/Tributos .................. (836) (902)
Despesas c/Publicações ............ (62) (59)
Desp. c/Donativos e Contrib. ..... (63) (57)
Outras.........................................        (158)    (375)
Total  .......................................... (10.056) (9.220)
b) Rendas c/ Taxas de Gestão

 .  1.664 1.503
Total  ............................................  1.664 1.503
c) Despesas com Benefícios
Benefícios Retidas .......................  (15.538) (15.948)
Variação Provisão Eventos  

 .....         (94)      (117)
Total  ............................................  (15.632) (16.065)
d) Receitas e Despesas Operacionais
Outras Receitas Operacionais .....  9 1
Outras Despesas Operacionais ...  (707) (520)
Total  ............................................  (698) (519)
e) Despesas de Comercialização
Comercialização...........................  (1.273) (1.221)
Custeamento de Vendas .............      (735)    (682)
Total  ............................................  (2.008) (1.902)
f) Despesas Financeiras
Despesas c/Títulos de Renda ......  (225) (336)
Despesas c/Provisões Técnicas ..  (269) -
Desp. c/Imp. e Contribuições .......  (2) (38)
Outras...........................................  (1.661)    (797)
Total  ............................................  (2.157) (1.172)
g) Receitas Financeiras

 ...  1.726 1.430
 ................  3.476 2.802
................  3.629 2.377

Outras .........................................     830    671
Total  ..........................................  9.662 7.280

h) Resultado Patrimonial
Receitas c/ Imóveis de Renda ..................... 281 348
Resultado de Equivalência  Patrimonial ...... 4.470 4.680
Despesas c/ Imóveis de Renda ...................    (134)    (103)
Total  ........................................................... 4.617 4.925
*Em milhares de reais
14 – Demonstração – Patrimônio Líquido Ajustado
  31/12/2015 31/12/2014

.....................................  41.262 38.342
Participações coligada e controladas 

 .........................  25.597 25.874
Despesas antecipadas ..............................  9 10

 ......................................            3          4
Patrimônio Líquido Ajustado .................  15.653 12.455
*Em milhares de reais
15 – Capital de Risco e Capital Mínimo Requerido: De acordo com 
a Resolução CNSP 321 de 15/07/2015, a MBM Previdência Com-
plementar calculou os seus capitais de riscos de subscrição, crédito 
e operacional, bem como seu capital mínimo requerida. Conforme o 

31/12/2015 31/12/2014
Provisões Técnicas  .................................  44.669 42.624
Capital Base ..............................................  - -
Capital de Risco (CR)  ..............................  8.079 6.855
Capital baseado no risco de subscrição .....  5.719 4.794
Capital baseado no risco de crédito ...........  3.467 3.000
Capital baseado no risco operacional ........  44 46

 .........................  (1.151) (985)
Capital Mínimo Requerido  ......................  8.079 6.855
Patrimônio Líquido ajustado  ..................  15.653 12.455

  .........................  7.574 5.600
*Em milhares de reais
16 – Cobertura das Provisões Técnicas: No exercício de 2015, os 

sociedade, líquidas de Depósitos Judiciais Redutores, encontram-se 

3308, de 31/08/2005 e Resolução nº 3358, de 31/03/2006 do Banco 

31/12/2015 31/12/2014
Provisões Técnicas  .................................  44.669 42.624
Depósitos Judiciais  .................................  (3.029) (2.592)
Provisões para cobertura  .......................  41.640 40.032
Ativos Garantidores  ................................  47.632 45.155
Debêntures .................................................  3.918 5.129

 ..................  13.003 13.805
DPGE .........................................................  2.682 3.522

 ..................................  3.875 -
  2.566 4.463

Outros Títulos  Renda Variável ...................  780 827
...............................  18.045 14.753

 .......  968 907
Imóveis .......................................................  1.796 1.750

 ................................................  5.992 5.123
*Em milhares de reais
16.1 – Liquidez em relação ao Capital de Risco: 
nº 321/2015 determina que a Entidade apresente liquidez em relação 
ao seu Capital de Risco-CR, a qual representa um montante de ati-
vos líquidos, em excesso a necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, superior a 20% do seu CR, parâmetro este atingido pela 
Entidade, conforme se observa dos valores da carteira de ativos ga-
rantidores da data base e das provisões técnicas a serem cobertas.
17 – Redução ao Valor Recuperável: 
o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou 

-
cas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 

11419 – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
Valores a receber MBM Seguradora lançados na conta 1141821.  69

 ..... 65
 .......................   52

TOTAL............................................................................................. 186
*Em milhares de reais
18 – Transações com Partes Relacionadas: 
partes relacionadas são feitas exclusivamente com a sua Controlada 

1. Despesas 
administrativas recebidas pela utilização da estrutura física e 
de pessoal; 2. Recebimento do aluguel do 8º andar do prédio da 
sede pela MBM Seguradora.
Previdência  31/12/2015 31/12/2014
Ativo
Outros Créditos a Receber ..................... 208 146
   208 146Passivo
Outras Obrigações a Pagar .................... 257 241
   257 241
Resultado  31/12/2015 31/12/2014
Receita com aluguel ............................... 37 44
Despesa com folha de pagamento ......... (4.414) (1.633)
Receita com pró-labore ..........................   1.664     719

(2.713) (892)*Em milhares de reais

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs. Diretores e Conselheiros do
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

MBM Previdência Comple-
mentar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as res-

-

das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras: -
ministração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

-
vados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 

-
dentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa responsabilidade é a expres-

conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas nor-
mas 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 demonstra-

de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das 
-

dos dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele-

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a ela-
-

nejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 

auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 

Opinião: -
MBM

Previdência Complementar, em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas ope-

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Outros Assuntos: 

-
-

-

BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S – CRCRS 6.706
 Luiz Fernando Silva Soares Ricardo Schmidt
 Contador CRCRS 33.964 – Responsável Técnico Contador - CRCRS 45.160
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MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Escopo da Auditoria: Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstra-

-
sidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da 
MBM Previdência Complementar

-
-

dência de Seguros Privados – SUSEP.
Responsabilidade da Administração: 

capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões téc-
nicas, da solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os princípios 

-
tendência de Seguros Privados – SUSEP, e pelas bases de dados e respectivos controles 
internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade da Auditoria Independente: Nossa responsabilidade é a de expressar 

com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais 

a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável 
de que os respectivos itens auditados estão livres de distorção relevante. Uma auditoria 
atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 

dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
-

copo da auditoria. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera que os controles inter-
nos da Entidade são relevantes para planejar os procedimentos de auditoria atuarial que 

efetividade

Opinião: -
ceiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 

parágrafo de escopo da auditoria, da MBM Previdência Complementar em 31 de de-
zembro de 2015, foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os 

da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Outros assuntos: No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, consideran-

no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos de auditoria sobre 
as bases de dados fornecidas pela Entidade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com 
base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em 
nossos trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referi-

testes aplicados sobre amostras, observamos certas divergências na correspondência 
-

Quadros Estatísticos, em seus aspectos mais relevantes. Todavia, essas divergências não 
trouxeram distorção relevante na apuração dos referidos itens e, assim, não impactaram 
nossa opinião descrita anteriormente.

Eder Gerson Aguiar de Oliveira - Atuário MIBA 630      
ATUÁRIA BRASIL ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA S/S LTDA

1598944
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