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Senhores acionistas:
A Diretoria da Sabemi Seguradora S/A submete a V.Sas. o presente 
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relató-

e o Parecer de auditoria atuarial independente, relativos ao exercício 
de 2015.
Cenário econômico 
O ano de 2015 foi marcado por fortes turbulências na economia e na 
política de nosso País. As incertezas quanto à capacidade do governo 
em reconduzir o Brasil ao crescimento econômico e a insegurança 
quanto ao futuro político deste governo foram à tônica do segundo 
semestre de 2015. 

-
ção próxima a 4,0%.  A crise se acentuou e as incertezas quanto ao 
futuro aumentaram.
Acreditamos que a taxa de juros não deverá ser maior que os 14,25% 

-

acreditamos que atinja níveis de retração superiores a 3,0%.
Por outro lado, no meio destas incertezas políticas e econômicas, o 
mercado segurador continua bastante promissor.
Acreditamos em crescimento próximo a 20% no mercado segurador, 
quando comparados ao ano de 2015.

-
tunidade para aqueles segurados que necessitam captar recursos a 
taxas de juros reduzidas. Aliás, representam as taxas mais baixas de 

Assim, nossas expectativas são bastante positivas quanto aos nos-
-

Mercado de atuação

atividade, especializada no segmento de consignação em folha de 
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Relatório da Administração

pagamento de servidores públicos, operando nos ramos de Seguro 

seus segurados e participantes.

de dezembro de 2008. 
Desempenho da Companhia

-

prêmio de seguro de acidentes pessoais e prestamista e da receita 

participantes.
As receitas com prêmios de seguros e rendas de contribuições au-
mentaram 10,84%, quando comparado com o mesmo período de 

ramo de seguros DPVAT, administrados pela Seguradora Líder dos 

Os ativos totais registraram um saldo de R$ 180.385 mil, represen-

Organização societária
-

rou pelo aumento de capital social de R$ 42.000 mil para R$ 55.000 

aprovada a nova composição da diretoria, tomando posse como Dire-
tor Presidente o Sr. Antonio Túlio Lima Severo, Diretor Administrativo 

-
-

continuidade ao processo de governança corporativa.

de 20 de junho de 2014.

Dividendos
-

prio de acordo com a legislação vigente, atendendo os dividendos 

Impostos e contribuições

a título de impostos e contribuições próprios, pagos e provisionados, 
no semestre. 
Controles internos

-
tindo fortemente na busca da excelência da gestão, para aprimorar 
o relacionamento com acionistas, clientes, fornecedores, parceiros, 
prestadores de serviços, colaboradores, comunidade e demais partes 
interessadas. 

-

são prioridades para a diretoria.
-

de orientar estrategicamente os negócios e a governança do grupo, 
dentre eles o da Sabemi Seguradora S/A, atuando de forma a prote-
ger os interesses e a maximizar investimentos.
Ouvidoria
Desde a sua constituição em 2005, a Ouvidoria vem atuando com es-

-

de esgotados os demais canais de acesso e atendimento disponíveis.
Segurança da informação

controles, incluindo políticas, processos, estruturas organizacionais 
e normas e procedimentos de segurança, objetivando a proteção das 

-

Recursos humanos
A Sabemi tem como política de Recursos Humanos a seleção, reten-
ção e desenvolvimento de talentos para dar suporte ao seu plano de 
crescimento sustentado. Para valorização da competência de seus 

a base de sustentação dos seus negócios.

-

mercado. 
Os benefícios de planos previdenciários e sinistros são pagos ri-
gorosamente em dia, assim como todas as demais obrigações de 
qualquer natureza, seguindo os procedimentos determinados pelos 
órgãos reguladores.
Perspectivas futuras

plano de previdência complementar na modalidade de pecúlio e nas 

Ademais, para fazer a manutenção do resultado, a administração 
continuará reavaliando a estrutura de custos para dar suporte às ope-
rações de forma a obter maior otimização dos recursos aplicados.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos colaboradores a dedicação, competência e 
o talento que nos permitem obter resultados consistentes e diferen-
ciados, e aos nossos acionistas, parceiros, fornecedores, consultores 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares reais

Demostração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares reais

Demonstração do resultado
 

Em milhares reais

 

Em milhares reaisAtivo 2015 2014 
Circulante
 Disponível (Nota 5) 403 303 

 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)

 Outros créditos operacionais (Nota 6.4.3) 
 Títulos e créditos a receber (Nota 6.4.4)

 

 Outros valores e bens

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

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

  Outras imobilizações 54 30
 Intangível (Nota 11)

Total do ativo

Passivo e patrimônio líquido 2015 2014
Circulante
 Contas a pagar

 Débitos de oper. com seguros e resseguros

  Operações com resseguradoras  4 4

 Débitos de operações com previdência
 complementar

 Depósitos de terceiros (Nota 16)
 Provisões técnicas - seguros (Nota 17)

 Provisões técnicas - previdência
 complementar (Nota 17) 

Não circulante 12.023 10.224
 Contas a pagar

 Provisões técnicas - seguros (Nota 17)

 Provisões técnicas - previdência
 complementar (Nota 17) 433 432
  Planos não bloqueados 433 432
  Outros débitos

Patrimônio líquido (Nota 20)

Total do passivo e do patrimônio líquido

    2015 2014
Operações de seguros (Nota 21)   

Prêmios ganhos

Outras receitas e despesas operacionais,

Resultado com operações de resseguro -   

Resultado antes dos impostos
e participações

Lucro líquido do exercício
Lucro básico e diluído por ação - em Reais

As notas explicativas da administração são parte integrante

           Reservas de lucros
    Aumento de   
   Capital capital (em  Retenção Lucros
   social aprovação) Legal de lucros acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2014

Juros sobre o capital próprio

Proposta de destinação do resultado   

Juros sobre o capital próprio pagos acima dos lucros
acumulados, 

Em 31 de dezembro de 2014

Proposta de destinação do resultado

Juros sobre o capital próprio/dividendos

Em 31 de dezembro de 2015

    2015 2014 
Atividades operacionais   

 Ajustes para:   

 Variação nas contas patrimoniais:   

 

Caixa líquido gerado pelas operações

Caixa líquido gerado nas
atividades operacionais
Atividades de investimento   
 Alienação de imobilizado 2  

Caixa líquido consumido nas
atividades de investimento

   

Caixa líquido consumido nas

Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa 

 no início do exercício 303 800

Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa

As notas explicativas da administração são parte integrante

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 

-

-

-

as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração 
na sua gestão.

por parte da administração da Seguradora no processo de aplicação 
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 

-

-

A Seguradora não apresentou a demonstração do resultado abrangen-

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação

2.3 Caixa e equivalentes de caixa (Disponível)

bancários.

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

-

reconhecimento inicial.

resultado
-

com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são 
contabilizados ajustados ao valor de mercado, computando-se a 
valorização ou desvalorização em contrapartida à adequada conta 
de receita ou despesa, no resultado do período. Os ativos dessa 

ativo circulante.
-

ta informado pelos administradores dos fundos, na data do balanço. 

derivativos de caráter especulativos.

ativo não circulante, a menos que a administração pretenda alienar 

(c) Empréstimos e recebíveis
-

ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos 
no ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior 

-

-

da taxa de juros efetiva.
(i) Reconhecimento e mensuração

-
ceiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, re-

2 Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas de-

sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresen-
tados, salvo disposição em contrário.

-
nanceiras 

apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superinten-

-

-
-

conhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são con-

propriedade. Tais ativos, subsequentemente, são contabilizados 

pelo custo amortizado.
-

senvolvido pelo custodiante, que considera fatores de risco, incluído 

balanço patrimonial quando há direito legalmente aplicável de com-
pensar os valores reconhecidos e intenção de liquidá-los numa base 
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

-
to amortizado

-
rada, e os prejuízos de impairment são incorridos como resultado de 

objetiva de perda por impairment incluem:

-

-
ções econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as 
inadimplências sobre os ativos na carteira.
Mediante a avaliação da existência de evidência objetiva de perda por 
impairment

-

CONTINUA
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Se, em um período subsequente, o valor da perda por impairment
diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um 
evento que ocorreu após a perda por impairment ter sido reconheci-
da, a reversão da perda será realizada e registrada na demonstração 
do resultado.

dias para contratos de pessoa jurídica. Foi avaliada a recuperabilida-
impairment

Mediante avaliações, a Seguradora entende que provisão para per-

2.5 Ativos não circulantes
Realizável a longo prazo
É demonstrado pelos valores de realização ou liquidação, inclusos, 
quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetá-

2.6 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
-

nhecidos com relação às diferenças temporárias tributáveis, ou seja, 
sobre as diferenças que resultarão em valores a serem excluídos no 
cálculo do resultado tributável do imposto de renda e da contribui-
ção social de exercícios futuros, quando o valor contábil do ativo for 
recuperado. Basicamente constituído sobre diferenças temporárias 

previdenciárias, cíveis e trabalhistas e provisões diversas, conforme 

Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja 
provável que o lucro tributável esteja disponível para serem utilizados 
na compensação das diferenças temporárias, com base na projeção de 
resultados futuros elaborados e fundamentados em premissas internas 
e em cenários econômicos futuros que podem sofrer alterações.  
2.7 Depósitos judiciais
A Seguradora reconhece como depósitos judiciais os bloqueios 

-
cionado, de acordo com as informações advindas do departamento 
jurídico. 
2.8 Investimentos
Registrados pelo custo de aquisição, composto principalmente por 
obras de arte. 
2.9 Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição, composto principalmente por 
equipamentos e móveis e utensílios.

consideração o prazo de vida útil dos bens às taxas anuais de 4% 
para imóveis, 10% para móveis e utensílios, 20% para equipamentos 
de processamento de dados. 
2.10 Intangível

levando-se em consideração o prazo determinado pela legislação vi-

de sistemas aplicativos.
(a) Marcas e patentes
Os gastos relacionados a marcas e patentes são reconhecidos pelo 

(b) Licença de uso de softwares adquiridos
As licenças de softwares adquiridas são capitalizadas com base nos 
custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles este-

2.11 Contratos de arrendamento  

como arrendamentos operacionais. Os pagamentos efetuados para 
-

A Seguradora arrenda certos bens do imobilizado e bens do intan-
-

cialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade, são classi-

no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do 
bem arrendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do ar-
rendamento.

uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações 

reconhecidos na demonstração do resultado durante o período do 
arrendamento, para produzir uma taxa periódica constante de juros 
sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. Os bens 

durante a vida útil do ativo.
Durante o período de divulgação não existiam contratos de arren-

leasing leasing 
operacional.
2.12 Contratos de seguros

as partes, considerando, adicionalmente, todos os cenários com 

de incorrer em sinistralidade superior às mensalidades pagas pelos 

não transferem risco de seguro ou transferem risco de seguro in-

2.13 Avaliação de passivos originados de contratos de seguro
Passivos de contratos de seguros

de pessoas e de previdência complementar, sendo constituídas de 
-

-

-

pela Seguradora, em relação ao provisionamento de 31 de dezembro 
de 2015, são as seguintes:
Seguros de pessoas (exceto Vida Individual)

Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG): constituída mensal-
mente com base na formulação abaixo, tendo por objetivo dar cobertu-
ra aos valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer, a qual 

relativos ao período de cobertura dos riscos assumidos de cada apó-
lice ou endosso, representativos de todos os contratos de seguro em 
vigor no mês de sua constituição ou a eles relacionados.

bruto de resseguro, líquido de cosseguro cedido e líquido da parcela 

iniciais de contratação.
Provisão de Prêmios Não Ganhos para Riscos Vigentes e Não 

Emitidos (PPNG/RVNE):
cobertura aos riscos em vigor de prêmios ainda não emitidos pela 

-

-
-

res à data base de cálculo, alocados pela sua devida competência 
atuarial.

Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL): constituída mensalmente 
com vistas à garantia dos sinistros avisados e ainda não liquidados. 
Seu cálculo segue a metodologia clássica de mercado, cujo saldo 
na data de sua apuração corresponde ao total devido com sinistros 
avisados e ainda não indenizados, deduzida a parcela relativa à recu-
peração de cosseguro e/ou resseguro, caso houver, inclusive aqueles 

-

nas pessoas jurídicas de seguros privados, a partir dessa data.
(b) Demais obrigações

-

de seguros e previdência deduzidos de eventos indenizáveis.
2.16 Passivos contingentes e obrigações legais
Os passivos contingentes são constituídos levando em conta a opi-
nião dos assessores jurídicos internos e externos, a natureza das 
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o 
posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como 
provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a 
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 

registrados, mas são divulgados em nota explicativa e os assuntos 

divulgados pela administração quando relevantes.
As obrigações legais são provisionadas independentemente da opi-
nião de êxito dos assessores jurídicos.
2.17 Reconhecimento das receitas e despesas
As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de 
competência. 

-
zados por ocasião da emissão da apólice, fatura ou por estimativa nos 

do período de cobertura, são reconhecidos nas contas de resultado 
pelo valor proporcional ao prazo de vigência da apólice.

risco se inicia antes da sua emissão e ajustadas por meio da variação 
das provisões matemáticas.

-
-

provisão de sinistros a liquidar.
-

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

das simultaneamente ao reconhecimento das correspondentes receitas.
2.18 Benefícios a empregados

-
pectivos encargos sociais, são calculadas e registradas segundo o 
regime de competência.
A Seguradora não concede plano de pensão ou outros benefícios 
pós-emprego, nem remuneração baseado em ações.
2.19 Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os 

-

demonstração do resultado.
3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos

contábeis adotadas no Brasil requer que a administração use de jul-
gamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os 

-
sas envolvem, dentre outros, imposto de renda e contribuição social 
diferidos, avaliação sobre a recuperação dos valores registrados nas 
provisões para contingências. A liquidação das transações que en-
volvem essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes 
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação. A Seguradora revisa essas estimativas e premissas pe-
riodicamente.
(a) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passi-
vos de seguros
O componente onde a administração mais exerce seu julgamento e 

de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos pas-

utiliza todas as fontes de informações internas e externas disponíveis, 
considerando a experiência passada e os indicadores que possam 

-
riais e da melhor estimativa de valor para liquidação dos sinistros de 

-
ência, para tais obrigações, os valores provisionados podem diferir 
dos valores efetivamente liquidados em datas futuras. Vide política 

análises de sensibilidade das principais premissas utilizadas na ava-
liação destes passivos.  
(b) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de provi-

-
-

da Seguradora para a contabilização das demandas observam as 
-

ção e mensuração do risco econômico envolvido em cada demanda 
judicial, levando-se em consideração, ainda, os estudos e pareceres 
elaborados pela assessoria jurídica da Seguradora em conjunto com 

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

A administração usa estimativas baseadas no histórico de perda em 

de impairment
caixa futuros. A administração examina sua carteira de assistência 

a cada mês.
(d) Estimativas utilizadas para cálculo de créditos tributários

seja provável que resultados futuros tributáveis estejam disponíveis. 

administração da Seguradora na determinação das estimativas futuras 
quanto à capacidade e à determinação de horizonte de geração de 
resultados futuros tributáveis.

-
-

4 Gerenciamento de riscos
Os principais riscos decorrentes dos negócios da Seguradora são os 

seguros e de risco de capital. O gerenciamento desses riscos envolve 
-
-

ministração.
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 
aberta, em especial o pecúlio, os quais são direcionados para pesso-

meio de assistência financeira.

securitária, pois opera com produtos de pessoas, na modalidade cole-
tiva, e de baixo risco, visto as taxas de sinistralidades aferidas com os 

a Seguradora opera basicamente com contratos de vigência anual, 
-

mente, prazos quinquenais. Já os contratos do ramo Prestamista e da 
carteira de previdência e vida individual possuem prazos superiores 
há um ano.
As políticas de subscrição de riscos da Seguradora são definidas pela 

responsáveis em auxiliar na identificação, monitoramento e mitigação 
destes riscos de subscrição. A Seguradora iniciou a operação com o 

A Seguradora define risco de seguro como aquele transferido por 
qualquer contrato onde haja a possibilidade futura de que o evento 
de sinistro ocorra, podendo haver, inclusive, incerteza sobre o valor 
da indenização resultante deste evento. Pela natureza intrínseca dos 
contratos de seguro, seus riscos são incertos, consequentemente, 
sujeitos a oscilações. Para a quase totalidade dos seus contratos de 

e provisionamento, a Seguradora entende que o principal risco dos 

onde os pagamentos das indenizações resultantes desses eventos 

situações podem ocorrer, na prática, quando a frequência dos sinistros 
e benefícios aos segurados são maiores do que previamente estima-
dos, segundo a metodologia de cálculo destes passivos, ou, quando, 

-
zações que extrapolam ao valor contratado ou a sua previsão inicial. O 
histórico demonstra que, quanto maior o grupo de contratos de riscos 
similares, menor seria a variabilidade sobre os fluxos de caixa que a 
Seguradora incorreria para fazer face aos sinistros.
A estrutura de gestão de riscos da Seguradora considera a similari-
dade dos riscos transferidos pelos seus contratos nos ramos em que 
opera, bem como a experiência acumulada ao longo dos anos para 
lidar com os riscos ao qual está inserida, sendo que seus segmentos 
de gestão estão estruturados da seguinte forma:

funcionários, principalmente no que tange aos aspectos de controles 
internos, e, em relação ao seu pessoal de vendas, procura monitorar 
a qualidade dos negócios propostos pelos corretores e escritórios re-

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

coletivos, que oferecem principalmente as coberturas de morte por 
-

vos de Vida, Acidentes Pessoais e Prestamista. Desta forma, as apó-
lices em vigor pela Sabemi Seguradora incluem seguros de vida tra-
dicionais, como visto, tendo como principal cobertura, indenizações 
que são pagas em caso de morte do segurado, em contraprestação 
ao recebimento dos respectivos prêmios mensais, estruturados no re-

-

seu portfólio de produtos em comercialização.
(b) Previdência complementar e vida individual
A Seguradora vem operando apenas com planos de pecúlio, estrutu-

-
mo que residuais, no plano de pensão e no ramo de vida individual, 
referentes a contratos mais antigos.
Os controles dos riscos de subscrição são os mesmos utilizados nas 
operações dos seguros de pessoas coletivos. 
Concentração de risco e análise de sensibilidade

-
mente em relação aos dois segmentos operados pela Seguradora, 

-

e o Auxílio Funeral com 42 contratos, ramos estes que concentraram 

O segmento de previdência complementar, incluído o ramo de vida 
individual, participou com 10,4% da arrecadação no ano de 2015 e 

-

-
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 

-

 Prêmios/contribuições Prêmios/contribuições
 auferidos auferidos
Grupos 2015 2014

Previdência +

e se optou por apresentar a distribuição dos prêmios diretos e o res-
pectivo percentual de risco de cada uma destas regiões, conforme 
quadro abaixo. A análise dos dados demonstra um aumento de 15,5% 
na arrecadação em relação ao mesmo período de 2014, e uma gran-

 2015 2014
Distribuição Prêmios Concentração Prêmios Concentração
dos Riscos Diretos de Risco Diretos de Risco 
Região 1

Região 2

Região 3 

Região 4
Região 5

Região 6

Região 7
Região 8

Total 77.412 100,0%  67.037 100,0%
Análise de Sensibilidade

-

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

dicador que, frente ao tipo de operação praticada, pode apresentar 

patrimônio líquido contábil avaliado em 31 de dezembro de 2015. Os 
-
-

requerida no contexto. Seguem abaixo os respectivos indicadores de 
sinistralidade observados em 2015 e 2014:
Grupos 2015 2014

Dessa forma, entendeu-se prudente aplicar um agravamento de 50% 

-

um agravamento de apenas 10% nesta rubrica contábil, em vista des-
ta já ter demonstrado uma elevação em relação ao ano de 2014. A 
escolha destes indicadores foi assim planejada, considerando o fato 
de observarem-se representativas oscilações no histórico de sinis-
tralidade, principalmente, em alguns ramos que compõe o grupo de 

-
gente importante de participantes em risco.

Período de Vigência a Decorrer

Período Vigência do Risco

Período de Vigência a Decorrer

Período Vigência do Risco

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

Provisão de IBNER: -
tituída, quando necessário, em função dos sinistros ocorridos e não 

de metodologia balizada nos resultados dos testes de consistência da 

resguardam uma maior precisão para esta análise.
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR): consti-

tuída mensalmente para garantir o montante esperado de sinistros já 

-
Run-Off, onde o valor 

iniciou a operação em nov/2015, a metodologia de cálculo baseia-se 

o somatório dos prêmios ou dos sinistros pagos do período de 12 

Provisão de Despesas Relacionadas (PDR): constituída men-
salmente para a cobertura das despesas relacionadas ao paga-
mento de indenizações com sinistros, inclusive na esfera judicial, 

Provisão Complementar de Cobertura (PCC): será constituída 

valor apurado no Teste de Adequação de Passivos - TAP, de acordo 
-

tuação esta não ocorrida no TAP de 31 de dezembro de 2015 e 2014.
Previdência complementar aberta, incluindo seguro de vida 
individual

-
nos de aposentadoria, pensão, pecúlio e o seguro de vida individual.

Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC): cor-

-

-

Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG): constituída mensalmen-
te com base na formulação abaixo, tendo por objetivo dar cobertura 
às indenizações futuras dos planos estruturados nos regimes de Re-

tanto os riscos assumidos e emitidos quanto os riscos vigentes e não 
emitidos de capitais de cobertura.

-
seguro, líquido das operações de cosseguro e líquido da parcela do 

iniciais de contratação. 
Provisão de Prêmios Não Ganhos - Riscos Vigentes e Não Emi-

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

planos de pecúlio e pensão.
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (IBNR): cons-

tituída mensalmente para garantir o montante esperado de sinistros 
-

dologia de cálculo para o plano de pensão, seguro de vida individual 
e o pecúlio novo lançado em 2015, baseia-se na aplicação dos per-

-

-
Run-Off, onde o valor 

Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL): constituída mensalmente 
com vistas à garantia dos sinistros avisados e não pagos, incluindo os 
sinistros administrativos e judiciais. Seu cálculo segue a metodologia 
clássica de mercado, cujo saldo na data de sua apuração correspon-
de ao total devido dos pecúlios, seguros de vida individual e rendas 
vencidas e não pagas, inclusive aqueles referentes às demandas ju-

Provisão de IBNER: -
tituída, quando necessário, em função dos sinistros ocorridos e não 

de metodologia balizada nos resultados dos testes de consistência da 

resguardam uma maior precisão para esta análise.
Provisão de Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR): abran-

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

A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR): constituída men-
salmente para a cobertura das despesas relacionadas ao pagamento 

-
da entre sinistros ocorridos e a ocorrer, administrativos e judiciais e 

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

de balanço a Seguradora elabora o teste de adequação dos passi-

deduzidos, se for o caso, dos ativos intangíveis e dos custos de aquisi-
ção diferidos, diretamente relacionados aos contratos de seguros, em 

Seguradora elaborou uma metodologia que considera a sua melhor 

as despesas incrementais e de liquidação de sinistros, utilizando-se 
de premissas correntes para aplicação. Para determinação das esti-

-
sequentemente, de como os respectivos riscos de seguro são geren-
ciados pela administração, cujos valores são trazidos 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, consequente-

 como contratos 
de seguro, cuja grande concentração está no plano de pecúlio/RS, 
tendo apenas riscos residuais nos benefícios de renda e no ramo de 

dos referidos contratos, tais como, taxas de sobrevivência/mortalida-
de, estatísticas de sinistralidade e opções de resgate.
Os resultados e as conclusões em relação aos testes realizados na 

2.14 Obrigações a pagar
São obrigações a liquidar por bens ou serviços que foram adquiridos 

como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 

circulante. São, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso da taxa 

da fatura correspondente. Os demais passivos demonstrados incluem 
os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das 

2.15 Impostos e contribuições
(a) Imposto de renda e contribuição social
As provisões para o imposto de renda e contribuição social sobre 
o lucro foram constituídas com base no Lucro Líquido Ajustado, de 
acordo com a legislação vigente, à taxa nominal de 15%, acrescida 
do adicional de 10% para o imposto de renda e à taxa nominal de 15% 
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O processo utilizado pela Administração para determinação das pre-

-

no caso de previdência, a utilização de taxa de juros igual ou inferior 
à taxa básica de juros da economia brasileira.

líquido oriundos das premissas de agravo na rubrica de sinistros men-
cionada, líquidos dos efeitos tributários: 
 Impacto no resultado e

no patrimônio líquido
Premissas dos testes de sensibilidade 2015 2014
Agravamento de 50% nos sinistros

Agravamento de 10% nos

-

-
teriormente, cujos grupos mais sensíveis a sofrerem estas oscilações, 
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 31/12/2015 intangíveis Resultados

Seguros+Pecúlio Eventos Não Ocor PR 1.531 1.987 3.046 73 (986)

Seguros+Pecúlio Eventos Não Ocor PF (266.939) (258.976) 0 0 (258.976)

-

que ocorressem tais agravamentos, não seria necessário se esta-
belecer provisionamento complementar, uma vez que as provisões 

-
rência de perdas devidas a oscilações nos preços de mercado das 

-
cionado à eventual indisponibilidade de recursos de caixa para fazer 

-
ciado à possibilidade de descumprimento de um contrato nos termos 

(a) Risco de mercado
-

cilações nos valores de mercado, tais como preços, índices e ta-
xas sobre os descasamentos de prazos, moedas e indexadores de 

periodicamente à avaliação e revisão. A ferramenta de análises usa-

difundidos no mercado, sendo ele: 
Metodologia do Stress Test do Sistema Maps: O stress determinista 

-

stress determinista, geramos 
o stress histórico, calculando o VaRs em função de cenários passa-
dos. A metodologia utilizada para o cálculo do Stress Test utiliza um 

Para o cálculo do Stress Test sobre os Ativos Financeiros da Se-

-

-
tados encontrados demonstram o baixo risco das aplicações quan-

caracterizados pelo seu risco soberano. Sabe-se que o mercado 
dispõe de outras metodologias de análise de stress
devido às características das carteiras da Seguradora na data em 
questão, julgou-se o teste de stress realizado pelo Sistema Maps 
como o mais adequado.
(b) Risco de liquidez

comprometer a capacidade de pagamento da Seguradora.
A gestão do risco de liquidez tem como principal objetivo monitorar 
os diferentes prazos de liquidação de seus direitos e obrigações, 

-

caixa com base em premissas estabelecidas de desembolsos e re-
cebimentos. 
(c) Gestão de risco de crédito

como consequência de uma contraparte no contrato não honrar a to-
talidade ou parte de suas obrigações para com a Seguradora. A políti-

a seletividade de seus clientes, garantia de desconto em folha de pa-

de vendas por segmento de negócios e limites individuais de posição 

4.3 Gestão de risco de capital
A Seguradora executa suas atividades de gestão de risco de capital por 
meio de um modelo de gestão centralizado, com o objetivo primário de 
atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para o seg-

-
do com a visão de gestão de risco de capital adotada pela Seguradora.

fontes de capital disponíveis. As decisões sobre a alocação dos recur-
sos de capital são conduzidas como parte da revisão do planejamento 

Os principais objetivos da Seguradora em sua gestão de capital são: 

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 regula-
tórios.
Adequação de capital

cálculo de adequação do capital, da Seguradora, apurado em 31 de 
dezembro de 2015:

5 Caixa e equivalentes de caixa
 2015 2014

  403 303

negociação são os seguintes:  
  2015  2014
 Custo Valor de Custo Valor de
 atualizado mercado atualizado mercado 
Letras Financeiras

Depósito a Prazo com

Total de títulos para

do Tesouro - LFT 
Os títulos privados têm sua remuneração vinculada à variação da 

-
gados pela Anbima.
(b) Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE
Os títulos privados têm sua remuneração vinculada à variação da 

(c) Cotas de Fundos de Investimento
  2015 2014

-

(d) Outras aplicações 
  2015 2014
Debêntures
 Taesa Tae Transmissora Aliança

   

6.1.1 Abertura da carteira por prazo de vencimento:

Letra Financeira do Tesouro - LFT   

   

Depósito a Prazo c/Garantia Especial - DPGE   

Cotas de Fundos de Investimentos   

Debêntures

Resseguradora  - IRB

-

ativo circulante, independentemente do seu prazo de vencimento.

-
nárias emitidas pelo fundo de investimentos em direitos creditórios 

-
dinárias emitidas pelo fundo de investimentos em direitos creditórios 

ordinárias emitidas pelo fundo de investimentos em direitos creditó-
-

dinadas ordinárias emitidas pelo fundo de investimentos em direitos 

  2015  2014
 Custo Valor de Custo Valor de
 atualizado mercado atualizado mercado

Angá Sabemi

Angá Sabemi

Angá Sabemi

Angá Sabemi

Total de títulos 
disponíveis para venda
(a) Polo CC FIDC I

-
lar de contrato de promessa de cessão e aquisição de direitos credi-

-

-

ordinárias. O Fundo iniciou suas atividades em julho de 2011.

-

juntamente com seus assessores legais, que não há evidências de con-

securitizações e que desta forma não existe obrigação em divulgar de-

análise e de modo a corroborar esse entendimento, em 24 de fevereiro 

-

Opinião Legal, de acordo com o exposto no Regulamento do Fundo 

-

-
ção da Seguradora em responder pela solvência ou solvabilidade dos 

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

Diante do exposto acima, a Administração da Seguradora em conjunto 

neste contexto há transferência de riscos e benefícios da Segurado-
ra para o Fundo. Diante desse entendimento a Seguradora efetuou o 

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

Movimentação quotas subordinadas: 

Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2014 1.820

-

cotas para a Sabemi Previdência Privada, não tendo transferido cotas 

-

(b) FIDC Angá Sabemi Consignados I
-

lar de contrato de promessa de cessão e aquisição de direitos creditó-

-

-

-
ciou suas atividades em outubro de 2013.
Movimentação quotas subordinadas: 

-

do total subscrito. 
(c) FIDC Angá Sabemi Consignados II

-
ticular de contrato de promessa de cessão e aquisição de direitos 

-

ordinárias. O Fundo iniciou suas atividades em julho de 2014.
Movimentação quotas subordinadas:

Aquisições 11.845 

-
vada e 1.334 cotas para Sabemi Participações S.A., remanescendo o 

-

(d) FIDC Angá Sabemi Consignados III
-

lar de contrato de promessa de cessão e aquisição de direitos creditó-

-

ordinárias. O Fundo iniciou suas atividades em março de 2015.
Movimentação quotas subordinadas: 

-

-
guradora, representativas de 3% do total subscrito. 
(e) FIDC Angá Sabemi Consignados IV

-
ticular de contrato de promessa de cessão e aquisição de direitos 

-
-
-

cotas subordinadas ordinárias. O Fundo iniciou suas atividades em 
setembro de 2015.
Movimentação quotas subordinadas: 

-

-
guradora, representativas de 30% do total subscrito.
6.2.1 Abertura da carteira por prazo de vencimento
  2015 2014
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

inputs usa-
dos no processo de mensuração. A hierarquia do valor justo tem os 
seguintes níveis:

inputs diferentes dos preços negociados em mercados 
-

input -
cativo não se baseia em dados de mercado observáveis.

-

visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma 
política prudente de gestão de risco de liquidez. 

-
dora mensurados a valor justo:
  2015  2014
 Nível 1 Nível 2 Nível 1 Nível 2
Ativos Mensurados ao Valor Justo     
 

 Depósito a Prazo

6.4 Empréstimos e recebíveis
6.4.1 Créditos das operações com seguros e resseguros
  2015 2014
Prêmios a receber

Operações com Resseguradoras

Composição por idade

-
tradas a seguir:
   2015   2014
 A vencer Vencidas  A vencer Vencidas
 até 30 acima de  até 30 acima de
 dias 365 dias Total dias 365 dias Total
Prêmios a

Provisão para
riscos sobre

-
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 

de terceiros”. 
6.4.3 Outros créditos operacionais

6.4.4 Títulos e créditos a receber

   2015 2014

  Juros sobre o capital próprio,

  Saldos bancários bloqueados

-
trados a seguir:

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

  2015 2014

Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)
Capital base (I) 15.000 15.000

Total de capital de risco (II) 
Capital mínimo requerido
(maior entre I e II)

Adequação da liquidez do ativo

cálculo da liquidez do ativo em relação ao capital mínimo requerido 

  2015 2014
Ativos líquidos (I)

Liquidez mínima requerida em
relação aos 20% do CMR (II) 

de ativos líquidos ((I) – (II)) 
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                                                          Circulante            Não circulante
  2015 2014 2015 2014

Receitas a apropriar     

Provisão para risco de

da Seguradora.
Ainda:

-
-

moeda corrente. O resultado das operações, reconhecido como receita 

exerce administrativamente a cobrança desses títulos.

-

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

-
mente a cobrança desses títulos.

-
-

-
tização totalizaram R$ 184.013 e os valores das cessões, descontados 

-

-

administrativamente a cobrança desses títulos.

-
-

de direitos creditórios no montante de R$ 3.280, o qual montou o valor 

-

-

-

administrativamente a cobrança desses títulos.

-
-

de direitos creditórios no montante de R$ 332, o qual montou o valor 

-

-

-

administrativamente a cobrança desses títulos.

-

-

de R$ 5.322. 
Adicionalmente foram incorridas despesas de comissão e estruturação 

-
zembro de 2015 foi apurada pela Administração da Seguradora em 

líquido a receber na data do Balanço. Para tal estimativa, a Seguradora 
considerou a ocorrência histórica de perda da carteira de títulos com-
binada a uma análise estatística e ao julgamento da área interna de 

impairment aplicado nesta análise con-
sidera a movimentação da carteira de títulos entre as faixas de atrasos 

a partir do histórico dos títulos e das particularidades da operação de 

categoria:
 

 AA Adimplentes 4 2
 A 1 a 12 Parcelas

 B 13 a 24 Parcelas

 F 13 a 24 Parcelas

-
ção e de sua assertividade de previsão com relação a eventos reais de 
inadimplência e frente aos dados e informações disponíveis no mercado.

participantes, por idade de vencimento, estão demonstradas a seguir:

  2015 2014

6.4.5 Impairment

impairment de 

impairment)

  2015 2014

Provisão para impairment
Reversão de impairment

Valores que são provisionados como perda para impairment são 
write-off

-
impaired.  A 

-
cionada acima.
7 Depósitos judiciais 
A rubrica Depósitos judiciais contempla os depósitos judiciais decor-

sociais, demonstrados a seguir:
  2015 2014
Depósitos judiciais - cíveis  4.151 3.031

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
Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja 
provável que o lucro tributável esteja disponível para ser utilizado na 
compensação das diferenças temporárias, com base na projeção de 
resultados futuros tributáveis elaborada e fundamentada em premissas 
internas e em cenários econômico futuros que podem sofrer altera-

-
minação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e 

-

e desembolsos efetuados, estão representados por:
  2015 2014

   

   
Total

-
tração, com base em suas projeções futuras de resultados tributários 
e entre outros fatores estima a capacidade de realização, conforme as 
seguintes premissas:

-

ou redução da perda implicam a redução da provisão, gerando valores 
a serem excluídos da base tributável.

-

Estimativa de realização dos créditos tributários de diferenças 
temporais
 Contingências Contingências
Ano cíveis trabalhistas Total

CONTINUAÇÃO

Previdência complementar: variação das provisões técnicas
Provisão 2015 2014

PDR                       32  15

PVR                         -    111

17.2 Garantias das provisões técnicas
-

  2015 2014
Ativos oferecidos em cobertura 
 

17.3 Comportamento da provisão de sinistros em anos posterio-
res aos anos de constituição
A tabela abaixo mostra a movimentação das provisões para sinistros 
a liquidar da Seguradora, denominada de tábua de desenvolvimento 
de sinistros: 
Seguro de Pessoas Coletivo
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Saldo anterior (*) 12.170 7.282 6.416 5.550
Retidos 1.072 6.599 5.370 5.950

Pagamentos (5.960) (7.465) (6.236) (5.750)

(*) Líquido de resseguro

12 Obrigações a pagar
O saldo de obrigações a pagar está assim representado:
  2015 2014

Outras obrigações a pagar -

-
dos operacionais de consignação em folha em que a Seguradora atua 
como correspondente e estipulante em administração de apólices 

-
dos operacionais de consignação em folha em que a Seguradora atua 
como correspondente.

pagamentos foram ajuizadas, durante o exercício de 2008, por 
-

dente bancário.
de transação para extinção de processos judiciais, lides e pretensões 
existentes entre a Seguradora, Sabemi Previdência Privada, Pecúlio 

-

judiciais existentes, determinando que o Banco Original levante os 
valores depositados em juízo referentes a essas ações, montando o 

13 Impostos e encargos sociais a recolher
O saldo de impostos e encargos sociais a recolher está assim re-
presentado:
  2015 2014

  2015 2014

-
sição de equipamentos de informática e de comunicação.
15 Impostos e contribuições
O saldo de impostos e contribuições está assim representado:
  2015 2014

16 Depósitos de terceiros
Refere-se a valores recebidos de terceiros a serem repassados a 

  2015 2014

-
-

ministração está implementando uma política de regularização de 

2015
 1 a 31a  61a 121 a 181 a Acima
 30 60 120 180 365 365
 dias dias dias dias dias dias Total
Prêmios e
emolumentos

Outros

2014
 1 a 31a  61a 121 a 181 a Acima
 30 60 120 180 365 365
 dias dias dias dias dias dias Total
Prêmios e
emolumentos

Outros

17 Passivos de contratos de seguros
2015 2014

Retrocessão 54 54

-
cios do Seguro DPVAT S.A.
17.1 Provisões Técnicas - Movimentação
As tabelas a seguir apresentam a movimentação dos saldos destes 

de 2015: 
(a) Seguro de Pessoas Coletivo
Competências PPNG* PSL IBNR PDR TOTAL
Saldo em 01/01/2014 7.189 6.416 7.261 923 21.789

Saldo em 31/12/2014 2.063 5.550 8.138 926 16.677

Saldo em 31/12/2015 830 5.748 7.515 1.038 15.131

Seguro de Pessoas Coletivo: variação das provisões técnicas 
Provisão 2015 2014

PDR                            112  3

(b) Vida Individual

Competências  PMBAC PCC PDR IBNR  PVR TOTAL
Saldo em
01/01/2014  135 30 7 2  457 631

 
Saldo em
31/12/2014  149 0 8 1  463 621

 
Saldo em
31/12/2015  118 16 6 1  503 644
Vida Individual: variação das provisões técnicas 
Tipo 2015 2014

8.2 Reconciliação da despesa de IRPJ e da CSLL
   2015  2014
  IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Alíquota nominal combinada do imposto de renda e da contribuição social - % 25 20 25 15

Ajustes para cálculo pela alíquota efetiva     

9 Investimentos
Os investimentos são compostos por obras de arte.
10 Imobilizado
 Equipamentos, Outras Total
 móveis e utensílios imobilizações imobilizado

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 software Total do intangível

Aquisições  433 433

Movimentação dos créditos tributários

 IRPJ CSLL Total

(c)Previdência complementar
As tabelas a seguir apresentam a movimentação dos saldos dos passivos dos contratos de seguro para o exercício de 2014 e o período 
encerrado em 31 de dezembro de 2015:

Previdência complementar: movimentação das provisões 
Competências PPNG* PMBC PDR IBNR PSL PVR  TOTAL
Saldo 01/01/2014 1.469 396 37 993 1.263 74 4.232

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

Saldo31/12/2015 2.223 393 84 1.010 1.952 185 5.847

CONTINUA
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Seguro de Pessoas Coletivo Administrativos
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Saldo anterior (*) 9.430 4.478 3.576 1.643
Retidos 706 5.967 3.675 4.752

Pagamentos (5.658) (6.869) (5.608) (4.356)

(*) Líquido de resseguro   
Seguro de Pessoas Coletivo judicial
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Saldo anterior (*) 2.740 2.804 2.840 3.907
Retidos 366 632 1.695 1.198

Pagamentos (302) (596) (628) (1.394)

(*) Líquido de resseguro
Plano de Pecúlio 
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Saldo anterior 851 1.058 1.141 1.112
Retidos 1.090 1.369 1.225 1.479

Pagamentos (883) (1.286) (1.254) (819)

Plano de Pecúlio administrativo
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Saldo anterior 826 1.013 1.037 946
Retidos 1.063 1.273 1.142 1.356

Pagamentos (876) (1.249) (1.233) (774)

Plano de Pecúlio judicial
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Saldo anterior 25 45 104 166
Retidos 27 96 83 123

Pagamentos (7) (37) (21) (45)

A tabela a seguir mostra o desenvolvimento de pagamentos de sinis-

de provisionamento de sinistros da Seguradora. 
Seguro de Pessoas Coletivos
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Provisão período
anterior (*) 12.170 7.282 6.416 5.550
Pagamentos    

Os valores provisionados estão contabilizados na provisão de benefícios a regularizar, provisão de sinistros a liquidar e provisão de resgate e/

e 5% para as remotas.
Movimentações das provisões:
  2015 2014

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

TAP - Resultados Finais de 31/12/2015    
GRUPOS DE COMPENSAÇÃO Resultados Finais*

-

18 Partes relacionadas
         2015 
   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

Resultado do exercício         

 
         2014
Ativo         

Passivo

Resultado do exercício         

19 Provisões judiciais
As causas passivas, decorrentes de reclamações judiciais, levadas a efeito contra a Seguradora, cujas perdas delas resultantes não possam 
ser abrangidas pela cobertura de contratos, foram avaliadas por nossos assessores jurídicos, internos e externos e abaixo são representadas.
(a) Relacionados a sinistros/benefícios
   2015   2014
 Valor Número Valor Valor Número Valor 
Probabilidade de perda do risco de casos provisionado do risco de casos provisionado 

(b) Não relacionados a sinistros/benefícios
(i) Processos cíveis e trabalhistas   2015   2014
 Valor Número Valor Valor Número Valor 
Probabilidade de perda do risco de casos provisionado do risco de casos provisionado

-

valores envolvidos, a Seguradora obteve segunda opinião legal sobre o assunto e os advogados e a administração da Seguradora concluíram 

Movimentações das provisões:
   2015   2014
 Fiscais Trabalhistas Cíveis Fiscais Trabalhistas Cíveis

       

-

CONTINUAÇÃO

Seguro de Pessoas Coletivos administrativos 
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Provisão período
anterior (*) 9.430 4.478 3.576 1.643
Pagamentos    

 1.800   

Seguro de Pessoas Coletivos judiciais 
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Provisão período
anterior (*) 2.740 2.804 2.840 3.907
Pagamentos    

Plano de Pecúlio
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Provisão período
anterior 851 1.058 1.141 1.112
Pagamentos    

    
Plano de Pecúlio administrativo
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Provisão período
anterior 826 1.013 1.037 946
Pagamentos    

    
Plano de Pecúlio judicial 
Período 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Provisão período
anterior 25 45 104 166
Pagamentos    

Dois anos mais tarde 42 45 38 

    
17.4 Demonstrativo do Teste de adequação dos passivos (LAT – 
Liability Adequacy Test)

-

- TAP da Seguradora, cuja abrangência está vinculada aos contratos 
dos planos de seguros com riscos em vigor na data base de 31 de 
dezembro de 2015. O resultado do TAP, avaliado a valor presente 
na respectiva data base, tem como intuito constatar a necessidade 

provisões constituídas, com vistas a garantir plenamente os riscos em 
vigor com estas operações, ou manter os seus saldos da forma como 
estão constituídos. Para a realização do TAP, a Seguradora agrupou 

-
derando as operações do ramo DPVAT.

20 Patrimônio líquido
20.1Capital social e reservas

voto, nominativas sem valor nominal.
(a) Aumento de capital 

de 2013 o aumento de capital social no valor total de R$ 13.000, com 
a seguinte composição:

-

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

-base de 31 de julho de 2013.

(b) Grupamento de ações

-
minativas e sem valor nominal, e 1.255.000.000 ações preferenciais, 

ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 12.550 ações 
-

junho de 2010. 
-

Seguradora transformou as frações de ações em direito de resgate 
pelo valor patrimonial da cada uma, considerando o valor patrimonial 

-

-

-

suprimidas da quantidade total de ações que correspondem ao capital 
-

valor atualizado a ser reembolsado aos acionistas montou R$ 2.545 

-

-

-
-

capital social da Seguradora, que permanece no montante de R$ 

de junho de 2012.
-

radora transformou as frações de ações em direito de resgate pelo 
valor patrimonial de cada uma, considerando o valor patrimonial 

-

foram suprimidas da quantidade total de ações que correspondem 
ao capital social, e que representam um montante de R$ 10 a ser 

2015 o valor atualizado a ser reembolsado aos acionistas montou 

(c) Reserva de retenção de lucros

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

lucro líquido ajustado, consoante à legislação em vigor, conforme pre-
ceitua a legislação vigente, sendo o saldo transferido para reserva de 
retenção de lucros.  
20.2 Dividendos e juros sobre capital próprio

-

-

sendo apresentada na Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, como destinação do resultado. 

-
tatuto Social da Seguradora, de 25% do lucro líquido do exercício 

ajustado. A provisão relacionada a qualquer valor acima do mínimo 
obrigatório será constituído na data da sua aprovação.

  2015 2014

Lucro básico para determinação de dividendos  18.233 110

Dividendos intermediários  8.002

Juros sobre o capital próprio intermediários

   

dos saldos da Reserva de retenção de lucros e Lucro líquido do 
exercício.
21 Demonstração do resultado

  2015 2014
Prêmios ganhos   

Sinistros ocorridos   

 Despesas com sinistro de consórcios

 Variação da provisão de sinistros

Outras receitas e despesas operacionais, líquidas   
 Receita líquida com regulação

Despesas administrativas   

Despesas com tributos   

   

CONTINUA
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Antonio Túlio Lima Severo

Diretor Presidente

Alexandre Girardi
Diretor Administrativo e Financeiro

Antonio Carlos Pedrotti Porto 
Diretor de Seguros

Eliana Schwingel Diederichsen

Leandro de Carvalho Nunes 
Diretor de Assistência Financeira

Beatriz Varela Fernández

Eder Gerson Aguiar de Oliveira

Parecer da auditoria atuarial independente
Aos Acionistas e Administradores da
Sabemi Seguradora S.A.
Escopo da Auditoria

-
-

trativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
-

em 31 de dezembro de 2015, elaborados sob a responsabilidade de 
sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais di-

Ramo DPVAT, operado pela Seguradora, não faz parte do escopo da 
presente auditoria atuarial. 
Responsabilidade da Administração

-
cas, pelos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demons-

-

da solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com 

-
cessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade da Auditoria Atuarial Independente

base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princí-

princípios atuariais requerem que 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.

-

Relatório dos auditores independentes

Aos Administradores e Acionistas
Sabemi Seguradora S.A.

-

patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 

resumo das principais políticas contábeis e as demais notas ex-
plicativas.

lecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das 
-

mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das pro-
-

mentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente se 

considera que os controles internos da Seguradora são relevantes 
para planejar os procedimentos de auditoria atuarial que são apro-

-
nião sobre a efetividade desses controles internos.

-
priada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião

-
trativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 

retenção da Sabemi Seguradora S.A. em 31 de dezembro de 2015 
foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 
as normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo 

Outros Assuntos
-

derando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens inte-

selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de dados 
fornecidas pela Seguradora e utilizadas em nossa auditoria atuarial, 

os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes de propor-
cionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes 

-
mentos, com base em testes aplicados sobre amostras, observamos 
que existe correspondência desses dados, que serviram de base para 

-
grafo, com aqueles encaminhados à Susep por meio dos respectivos 

mais relevantes.

Alexandre Turk de Almeida – Atuário MIBA nº 1034
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 

acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Pri-

-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes

-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-

pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o 
-

nanceiras estão livres de distorção relevante.

para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulga-
-

mentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

-
nos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 

-

da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a 

em conjunto.
-

priada para fundamentar nossa opinião. 
Opinião

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-

S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas opera-

de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 

CONTINUAÇÃO

 
 
 

 Resultado - Alienação de bens 2 1
  2 1

ramo DPVAT são contabilizadas com base nos informes recebidos da 

-

22 Lucro por ação
(a) Básico

-

ações ordinárias emitidas durante o período.

(b) Diluído
A Seguradora não possui instrumentos que não tenham sido incluídos 
no cálculo do lucro por ação por serem antidilutivos.
  2015 2014

23 Benefícios a empregados
Participação dos empregados nos lucros
A provisão para o pagamento da participação dos empregados nos lu-
cros foi feita nas bases estabelecidas pela convenção sindical de 2015 

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

segmento de Previdência, conforme já divulgado. 
Os principais ramos de atuação estão demonstrados a seguir:
   2015   2014
 Prêmio   Prêmio
Ramo ganho I.S. % I.C. % ganho I.S. % I.C. %

1598928

  SOCIEDADE COMUNITÁRIA DO CENTRO EDUCATIVO CRESCER 
Rua Antônio Prado, nº 373, Bairro Navegantes, Carlos Barbosa, RS. CNPJ/MF nº 01.868.175/0001-88 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto) 
   2.015 2.014 

I- FLUXOS DAS OPERAÇÕES: 
Resultado do exercício    (116.317,87) 111.538,84  
(+) depreciação        23.933,25  24.274,98  
(-) aumento/redução dos créditos        (3.720,86) (6.036,28) 
(+) aumento/redução de contas a pagar e impostos           (354,03) (7.086,27) 
= Caixa gerado pelas operações      (96.459,51) 122.691,27  
II- FLUXOS DOS INVESTIMENTOS 
(-) aquisição de imobilizado      (36.081,09) (101.534,89) 
= caixa gerado pelos investimentos     (36.081,09) (101.534,89) 
III- FLUXOS DOS FINANCIAMENTOS  
(-) aumento/redução da conta de empréstimos bancários 
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO DISPONÍVEL (132.540,60) 21.156,38  
(+) SALDO INICIAL 381.712,87 360.556,49  
= SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES 249.172,27  381.712,87  

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT (DÉFICIT) EXERCÍCIO 
2.015   2.014 

RECEITA BRUTA  1.187.860,26 1.172.186,38 
Receitas da atividade assistencial  1.187.860,26  1.172.186,38 
DESPESAS OPERACIONAIS  1.441.551,79  1.166.552,36 
DESPESAS ATIV. ASSISTENCIAL  1.441.551,79  1.166.552,36 
Despesas com pessoal 876.539,34   803.219,16 
Despesas Gerais 565.012,45 363.333,20 
DÉFICIT OPERACIONAL   (253.691,53) 5.634,02
REC. E DESP. NÃO OPERACION.     137.373,66  105.904,82 
RESULTADO FINANCEIRO       24.660,47 9.399,25
Despesas financeiras            177,48 942,75
Receitas financeiras 24.837,95 10.342,00 
OUTRAS REC. NÃO OPERACION.     149.085,88  136.113,04 
Receitas com isenções usufruídas     149.085,88  136.113,04 
OUTRAS DESP. NÃO OPERACION.       36.372,69  39.607,47 
Impostos e taxas   36.372,69 39.607,47 
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO  (116.317,87) 111.538,84 

DEMONSTR. ORIGENS APLICAÇÕES DE RECURSOS 
          2.015 2.014

ORIGEM DOS RECURSOS 23.933,25 135.813,82 
Superávit/Déficit do exercício - 111.538,84 
Depreciação 23.933,25 24.274,98 
APLICAÇÕES DOS RECURSOS 152.398,96 101.534,89 
Aquisição bens ativo não circulante 36.081,09 101.534,89 
Déficit do exercício 116.317,87 -
Aumto./Red. capital circul. líquido (128.465,71) 34.278,93 
ATIVO CIRCULANTE (128.819,74) 27.192,66 
No início do exercício 419.439,25 392.246,59 
No fim do exercício 290.619,51 419.439,25 
PASSIVO CIRCULANTE (354,03)  (7.086,27) 
No início do exercício 28.771,18 35.857,45 
No fim do exercício 28.417,15 28.771,18 
Aumto./Red. capital circul. líquido (128.465,71) 34.278,93 
PATRIMÔNIO SOCIAL 1.007.270,35 1.123.588,22 
Patrimônio social inicial 1.123.588,22 1.012.049,38 
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERC. (116.317,87) 111.538,84 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 
31.12.2015 E 31.12.2014 (Valores em Reais) 

ATIVO 
2.015 2.014

CIRCULANTE     290.619,51 419.439,25 
DISPONIBILIDADES     249.172,27 381.712,87 
Caixa             303,43        178,47 
Bancos conta movimento               67,39 325,82
Bancos conta aplicação 248.801,45   381.208,58 
CRÉDITOS        41.447,24 37.726,38 
Adiantamentos        41.447,24 37.726,38 
NÃO CIRCULANTE      745.067,99   732.920,15 
INVESTIMENTOS       24.756,64    20.765,10 
Investimentos 24.756,64   20.765,10 
ATIVO IMOBILIZADO      720.311,35   712.155,05 
Móveis e utensílios   178.824,65 166.135,10 
Equipamentos de Informática 38.095,50    38.095,50 
Máquinas e equipamentos  100.692,12   81.292,12 
Construção do complexo esportivo      524.370,17    524.370,17 
(-) depreciação acumulada  (121.671,09)   (97.737,84) 
TOTAL DO ATIVO  1.035.687,50 1.152.359,40 

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 
2.015               2.014 

CIRCULANTE        28.417,15        28.771,18 
Obrigações trabalhistas   25.953,84        26.239,37 
Obrigações tributárias          2.450,71         2.531,81 
Instituições Financeiras 12,60 -
PATRIMÔNIO SOCIAL 1.007.270,35  1.123.588,22 
Fundo patrimonial   1.007.270,35   1.123.588,22 
TOTAL DO PASSIVO E PAT. SOC.   1.035.687,50  1.152.359,40 

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
I - CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01: A Sociedade Comunitária do Centro Educativo 
Crescer, com sede na Rua Antônio Prado, 373, Bairro Navegantes em Carlos Barbosa, (RS), 
fundada em 14 de maio de 1997 é uma sociedade civil sem fins lucrativos, tendo 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 1.704 de 05 de novembro de 2003, 
Utilidade Pública Federal através da Portaria 3.935 de 28 de dezembro de 2004 e Declarada 
Entidade Beneficente de Assistência Social pelo Governo Federal, conforme resolução nº 166, 
publicada no DOU de 29 de setembro de 2006, Seção I. II - APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: NOTA 02: As demonstrações contábeis foram elaboradas 
em conformidade com a Lei nº 6.404/1976, Resolução CFC nº 877/2000 que aprovou a NBCT 
10.19, Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002-Entidades sem Fins Lucrativos- 
Resolução 1.409/12 CFC e com 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 nota explicativa 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 31.12.2015. 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: Durante o ano de 2015, foram recebidas as 
seguintes doações de pessoas jurídicas: Pessoas jurídicas, R$ 1.187.585,26. NOTA 10: 
Durante o ano de 2015, foram recebidos os seguintes auxílios ou subvenções do Poder 
Público e entidades: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, R$ 840.140,00; e, COMDICA, 
R$ 206.977,26. NOTA 11: As gratuidades concedidas foram registradas na conta de 
“gratuidades concedidas”. NOTA 12: Durante o exercício de 2015, foram mantidos 
atendimentos contínuos com observância ao limite mínimo fixado pelo artigo 3º, VI, do Decreto 
2536 de 06 de abril de 1998, através de projetos de assistência social desenvolvidos e de 
gratuidades concedidas a crianças regularmente matriculadas. Receita Total,R$ 1.361.784,09; 
Gratuidades concedidas, R$ 1.297.174,96; Relação percentual, 95,26%. NOTA 13: Em 
atendimento ao parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 2536/98, foram demonstrados, na 
contabilidade da entidade, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais usufruídas 
durante o ano de 2015, conforme segue: INSS, Sat, terceiros, R$ 112.713,19; e, COFINS, R$ 
36.372,69. A entidade é filantrópica, sem fins lucrativos conforme artigo 9º e 14º do Código 
Tributário Nacional e quando há superávit, este é reinvestido nas finalidades estatutárias em 
cumprimento ao artigo 55 da Lei 8.212/91, Lei 8.742/93 e artigo 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 14: 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 15: 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. 
Nota 16: Todas as despesas da entidade são com o atendimento diário de crianças e 
adolescentes de 06 (seis) a 12(doze) anos que frequentem ensino fundamental em turno 
extraclasse, 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. O total de custos 
e despesas com os atendimentos no ano de 2015 foi de R$ 1.297.174,96 (um milhão, duzentos 
e noventa e sete mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Nota 17: Todos 
os serviços e atendimentos prestados pela entidade são gratuitos e não há nenhuma 
contraprestação. Nenhuma receita advém da cobrança de usuários.  

Carlos Barbosa, 31 de dezembro de 2015. 

Carlos Barbosa, RS, 23 de fevereiro de 2016 
Viviane Guzatto 
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