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SUHAI SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 16.825.255/0001-23

Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras da SUHAI Seguros S.A.
relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2015, apuradas com
base na regulamentação vigente. A SUHAI Seguros S.A foi constituída em
04 de julho de 2012, autorizada pela SUSEP em 21 de janeiro de 2013 a
operar com seguros de danos. Tendo como foco principal a cobertura de

seguro contra roubo ou furto no segmento de automóveis, a SUHAI Segu -
ros S.A tem como proposta oferecer um produto com coberturas dimensio-
nadas às necessidades essenciais de seus clientes. Resultado e evolu-
ção patrimonial: Apesar dos desafios enfrentados ao longo de 2015 com
o cenário macroeconômico, a SUHAI alcançou um crescimento de 58,8%
em prêmios emitidos e uma redução na sinistralidade de 71% para 57%.

Os ativos totalizaram R$ 84,6 milhões, com reservas na ordem de R$ 59,8
milhões. O patrimônio líquido teve um crescimento de R$ 2,5 milhões, indo
de R$ 14,5 milhões para R$ 17,0 milhões, reforçando a liquidez e os alicer-
ces que suportarão o crescimento da Companhia.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2016
A ADMINISTRAÇÃO

Ativo Nota 31.12.2015 31.12.2014
Circulante 83.690 49.398
Disponível 26 1.503
Caixa e bancos 5 26 1.503

Aplicações 6 59.832 36.475
Créditos das operações
com seguros e resseguros 8 18.116 10.604
Prêmios a receber 17.872 10.311
Outros créditos operacionais 9 244 293

Títulos e créditos a receber 137 10
Créditos tributários e previdenciários 10.1 15 8
Depósitos Judiciais 10.2 3 –
Outros créditos operacionais 10.3 119 2

Outros valores e bens 171 –
Bens a venda 11 171 –

Custo de aquisição diferidos 5.408 806
Seguros 12 5.408 806

Ativo não Circulante 933 231
Realizável a longo prazo – 2
Títulos e créditos a receber – 2
Créditos tributários e previdenciários 10.1 – 2

Imobilizado 13 874 203
Bens móveis 411 97
Outras imobilizações 463 106

Intangível 14 59 26
Outros Intangíveis 59 26

Total do Ativo 84.623 49.629
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31.12.2015 31.12.2014
Circulante 67.586 35.077
Contas a pagar 15 3.272 1.543
Obrigações a pagar 1.081 415
Impostos e encargos sociais a recolher 1.547 693
Encargos trabalhistas 473 77
Impostos e contribuições 171 76
Outras contas a pagar – 282

Débitos das operações com
seguros e resseguros 16 1.008 168
Prêmios a restituir 122 68
Corretores de seguros e resseguros 886 100

Depósitos de terceiros 17 456 290
Provisões técnicas - seguros 18 62.716 33.047
Danos 62.716 33.047

Outros débitos 134 29
Provisões judiciais 19 134 29

Patrimônio Líquido 20 17.037 14.552
Capital social 15.676 11.176
Aumento de capital em aprovação 2.500 4.500
Prejuízos acumulados (1.139) (1.124)

Total do Passivo 
e Patrimônio Líquido 84.623 49.629

Nota 31.12.2015 31.12.2014
Prêmios emitidos 21.1 70.251 44.236
Variações das provisões técnicas
de prêmios 21.2 (16.598) (9.731)

Prêmios ganhos 21.3 53.653 34.505
Receita com emissão de apólices 21.4 1.015 1.036
Sinistros ocorridos 21.5 (30.748) (24.557)
Custos de aquisição 21.6 (6.107) (1.123)
Outras receitas e
(despesas) operacionais 21.7 (4.277) (4.373)

Despesas administrativas 21.8 (18.450) (8.083)
Despesas com tributos 21.9 (1.929) (1.151)
Resultado financeiro 21.10 7.253 3.382
Resultado operacional 410 (364)
Ganhos ou perdas
com ativos não correntes – –

Resultado antes dos impostos
e participações 410 (364)

Imposto de renda 22 (149) (78)
Contribuição social 22 (95) (57)
Participações sobre o lucro (181) (47)
Prejuízo do exercício (15) (546)
Quantidade de ações 18.437.554 15.823.038
Prejuízo por ação - R$ (0,001) (0,035)

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Balanços Patrimoniais - 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Reserva de lucros
Capital Aumento/Redução Reserva Prejuízos
Social Capital em aprovação legal acumulados Total

Em 31 de Dezembro de 2013 2.476 2.000 – (578) 3.898
Aumento de Capital:
AGO/E de 08/01/2014 – 6.700 – – 6.700
Portaria SUSEP nº 5900/2014 8.700 (8.700) – – –
Aumento de Capital:
AGE de 27/10/2014 – 4.500 – – 4.500
Prejuízo do exercício – – – (546) (546)
Em 31 de Dezembro de 2014 11.176 4.500 – (1.124) 14.552
Aumento de Capital:
AGE de 27/10/2014
Portaria SUSEP nº 151 de 06.04.2015 4.500 (4.500) – – –
Aumento de Capital:
AGE de 11/12/2015 – 2.500 – – 2.500
Prejuízo do exercício – – – (15) (15)
Em 31 de Dezembro de 2015 15.676 2.500 – (1.139) 17.037

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração do Resultado - 31 de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

31.12.2015 31.12.2014
Prejuízo líquido do exercício (15) (546)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício (15) (546)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

31.12.2015 31.12.2014
Prejuízo líquido do exercício (15) (546)
Ajustes para:
Depreciação e amortização 59 3
Atividades operacionais
Ativos financeiros (23.357) (30.333)
Créditos das operações de seguros e resseguros (7.512) (6.235)
Créditos fiscais e previdenciários (5) 1
Títulos e créditos a receber (117) (1)
Depósitos Judiciais (3) –
Custos de Aquisição Diferidos (4.602) (604)
Outros ativos (171) –
Impostos e encargos sociais a recolher 854 363
Impostos e contribuições 95 62
Outras contas a pagar 780 681
Depósitos de terceiros 166 109
Débitos de operações com seguros e resseguros 840 81
Provisões técnicas - seguros e resseguros 29.669 26.954
Outros passivos 105 –
Caixa gerado/(consumido) pelas operações (3.214) (9.466)
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas operações (3.214) (9.466)
Atividades de Investimento
Imobilizado (730) (206)
Intangível (33) (26)
Caixa líquido gerado/(consumido)
nas atividades de investimento (763) (232)

Atividades de financiamento
Capital social 2.500 11.200
Caixa líquido gerado/(consumido)
nas atividades de financiamento 2.500 11.200

Aumento/(Redução) líquido de caixa
e equivalente de caixa (1.477) 1.502

Caixa no início do período 1.503 1
Caixa no fim do período 26 1.503
Aumento/(Redução) líquido de caixa
e equivalente de caixa (1.477) 1.502

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente - 31 de dezembro de 2015 e
31 de dezembro de 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A SUHAI Seguros S.A. (doravante “Companhia”)
foi constituída em 04 de julho de 2012, conforme Ata de Assembleia Geral
de Constituição realizada na mesma data e foi autorizada a operar pela
Portaria SUSEP nº 5.118, de 21 de janeiro de 2013. A Companhia é uma
sociedade por ações de capital fechado. A Companhia tem por objeto so -
cial operar com seguros de danos, sobretudo no ramo de automóveis. Es -
tas demonstrações foram autorizadas para emissão pela Administração
em 15/02/2016. 2. Base de elaboração e apresentação: 2.1. Base de
preparação: Em consonância com os dispositivos da Circular SUSEP nº
517, de 30 de julho de 2015, as demonstrações financeiras fo ram elabora-
das em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos técnicos, as orientações
e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), referendados pela SUSEP, e normas do Conselho Nacio nal de
Seguros Privados (CNSP). As demonstrações financeiras estão sen do
apresentadas em conformidade com a referida circular e seguem os crité-
rios de comparabilidade estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21 (R1).
As demonstrações financeiras compreendem os balanços patrimoniais, a
demonstração de resultado, a demonstraçõs do resultado abrangente, a
demonstração das mutações do pa trimônio líquido, a demonstração dos
fluxos de caixa da Companhia e respectivas notas explicativas, conforme
legislação em vigor. As demonstrações financeiras estão apresentadas em
conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida
Circular, cujas principais modificações em relação ao formato de apresen-
tação foram: (i) as Provisões técnicas passam a ser apresentadas por
grupo de ramos de seguros; (ii) as despesas com monitoramento e antifur-
to estão sendo apresentadas no grupo “Custos de aquisição”. 2.2. Base
para mensuração, Moeda funcional e de apresentação: As demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em Reais e foram elaboradas de
acordo com o princípio do custo histórico, com exceção dos ativos financei-
ros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. A moeda funcional da Companhia é o Real. 2.3. Uso de estimativas
e julgamentos: Na elaboração das demonstrações financeiras a Adminis -
tração é requerida a usar seu julgamento na determinação de estimativas
que levam em consideração pressupostos e premissas que afetam a apli-
cação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimati-
vas. Estimativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As
informações sobre julgamentos críticos considerados na aplicação das prá-
ticas contábeis, que apresentam efeitos significativos nos saldos registra-
dos nas demonstrações financeiras e, portanto, existe um risco significati-
vo de ajuste material dentro do próximo exercício financeiro, estão relacio-
nadas à marcação a mercado dos ativos financeiros. As políticas contábeis
discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados
nas demonstrações financeiras. 2.4. Continuidade: A Administração con-
sidera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus
negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conheci-
mento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significati-
vas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstra-
ções financeiras foram preparadas com base nesse princípio. 3. Principais
políticas contábeis: 3.1. Disponível (Caixas e equivalentes de caixa):
Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário disponível em caixa, em
contas bancárias e investimentos financeiros com vencimento inferior a 90
dias a contar da data de aquisição, de alta liquidez e com baixo risco de
variação no valor justo de mercado. 3.2. Ativos financeiros: Um ativo
financeiro é classificado no momento do reconhecimento inicial, de acordo
com as seguintes categorias:

• Valor justo por meio do resultado;    • Mantidos até o vencimento;
• Disponíveis para venda; e                • Empréstimos e recebíveis.

A Administração, por meio de sua Política de Investimentos Financeiros,
determina a classificação dos ativos financeiros na data de aquisição, con-
siderando a sua estratégia de investimentos, que leva em consideração o
gerenciamento dos fluxos de caixa de curto e longo prazo. 3.2.1. Ativos fi -
nanceiros designados a valor justo por meio do resultado: Um ativo fi -
nanceiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja
classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no
momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investi-
mentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores
justos, de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos.
Esses ativos são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo des-
ses ativos são reconhecidas no resultado do período. 3.2.2. Ativos finan-
ceiros mantidos até o vencimento: São classificados nessa categoria
caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter esses ati-

vos financeiros até o vencimento. Os investimentos mantidos até o venci-
mento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda
por redução ao valor recuperável. 3.2.3. Ativos financeiros disponíveis
para venda: São avaliados pelo valor justo, os seus rendimentos intrínse-
cos reconhecidos na demonstração do resultado e os ganhos e perdas,
decorrentes das variações do valor de mercado, ainda não realizados,
reconhecidos no patrimônio líquido, líquidos dos correspondentes efeitos
tributários. Nas datas de negociação dos títulos, os ganhos e perdas são
transferidos para o resultado. Em 31/12/2015, não havia títulos classifica-
dos nessa categoria. 3.2.4. Empréstimos e recebíveis: São incluídos
nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimen-
tos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. A
Companhia não possui operações com empréstimos na data de encerra-
mento das demonstrações contábeis. 3.2.5. Instrumentos financeiros
derivativos: A Companhia não possui instrumentos financeiros de -
rivativos na data de encerramento das demonstrações contábeis nem efe-
tuou transações com instrumentos derivativos durante o exercício. 3.3.
Passivos financeiros: Compreendem, substancialmente, fornecedores,
impostos e contribuições e outras contas a pagar que são reconhecidos
inicialmente ao valor justo. 3.4. Ativos e passivos contingentes, obriga-
ções legais, fiscais e previdenciárias: Uma provisão é reconhecida em
função de um evento passado e é provável que um recurso econômico
seja exigido para liquidar a obrigação no futuro. As contingências passivas
são objeto de avaliação individualizada, efetuada pela assessoria jurídica
da Companhia, com relação às probabilidades de perda. Estas são provi-
sionadas quando mensuráveis e quando a probabilidade de perda é ava-
liada como “provável”, conforme critérios estabelecidos no pronunciamen-
to técnico CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, considera-
das as orientações previstas nas Cartas Circulares SUSEP/DECON/
GABIN nº 15/06 e 17/06. Passivos contingentes são divulgados se existir
uma possível obrigação futura resultante de eventos passados ou se exis-
tir uma obrigação presente resultante de um evento passado, e o seu
pagamento não for provável ou seu montante não puder ser estimado de
forma confiável. Ativos contingentes são reconhecidos contabilmente so -
mente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis definiti-
vas, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho co -
mo praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito
provável são apenas divulgados. 3.5. Classificação dos contratos de
seguros: Um contrato em que a Companhia aceita um risco de seguro sig-
nificativo do segurado, aceitando compensá-lo no caso de um aconteci-
mento futuro, incerto, específico e adverso ao segurado é classificado co -
mo um contrato de seguro. As receitas de prêmios e os correspondentes
custos de aquisição são registrados quando da emissão da respectiva
apólice ou pelo início da vigência do risco para riscos vigentes ainda sem
emissão das respectivas apólices e apropriados, em bases lineares, no
decorrer do prazo de vigência das apólices, por meio da constituição e
reversão da provisão de prêmios não ganhos e dos custos de aquisição
diferidos. 3.6. Provisões Técnicas: As provisões técnicas decorrentes de
contratos de seguros, segundo as práticas contábeis no Brasil, são consti-
tuídas de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Seguros
Privados - CNSP, e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP,
cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em Notas Técni -
cas Atuariais - NTA. A Despesa de Comercialização Diferida - DCD é cons-
tituída pelas parcelas dos custos na obtenção de contratos de seguros,
cujo período do risco ainda não decorreu e são apropriadas ao resultado
proporcionalmente ao prazo decorrido. São considerados como custos de
aquisição diferidos as comissões de seguros angariados. O prazo de dife-
rimento dos custos de aquisição obedece ao risco de vigência dos contra-
tos de seguros. A Provisão de Prêmios Não Ganhos - PPNG é calculada
“pro rata” dia, com base nos prêmios emitidos e tem por objetivo provisio-
nar a parcela de prêmios correspondente ao período de risco a decorrer na
data-base de cálculo. A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vi -
gentes Não Emitidos - PPNG-RVNE é estimada com base em cálculos
atuariais através da utilização de triângulos de “run-off” de prêmios emiti-
dos, onde é possível captar a defasagem entre a vigência do risco e a
emissão do prêmio. Assim essa provisão indica o nível de prêmios não
ganhos, referente aos riscos vigentes, assumidos pela Companhia, porém
ainda não emitidos. A Provisão de Sinistros a Liquidar - PSL é constituída
com base na estimativa dos valores a indenizar ao segurado, realizada por
ocasião do recebimento do aviso de sinistro, em valor considerado sufi-
ciente para fazer face aos compromissos futuros. Esta provisão é reavalia-
da no decorrer do processo até a liquidação ou encerramento do proces-
so. A Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados - IBNR representa o
montante esperado de sinistros ocorridos e não avisados até a data-base
das demonstrações financeiras. A metodologia de cálculo utilizada con-
templa e destaca a parcela da Provisão de Sinistros Ocorridos Não

Suficien temente Reportados - IBNER, provisão adicional à Provisão de
Sinistros a Liquidar, que tem como objetivo estimar os valores dos ajustes
que os sinistros a liquidar sofrerão até o seu encerramento. Esta provisão é
calculada com técnicas estatísticas e atuariais com base no desenvolvi-
mento histórico dos sinistros. A Provisão de Despesas Relacionadas - PDR
representa o montante esperado de despesas ainda não pagas ou sufi-
cientemente reservadas, relacionadas aos sinistros ocorridos. 3.7. Im -
posto de renda e contribuição social: O imposto de renda é calculado à
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parce-
la do lucro líquido anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi cons-
tituída pela alíquota de 15% e a partir de 01 de setembro de 2015 pela alí-
quota de 20%, conforme disposto na Lei 13.169 de 06 de outubro de 2015.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os
impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto
diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados
a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto corren-
te é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício calculado com
base nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exer-
cícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferen-
ças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e
sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. O imposto
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera ser aplicadas às dife-
renças temporárias quando elas reveterem, baseando-se nas leis que
foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresen-
tação nas demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e con-
tribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que
lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais
serão utilizados. Ativos de im posto de renda e contribuição social diferidos
são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que
sua realização não seja provável. 3.8. Apuração do resultado: As receitas
e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 3.9. Teste de
Adequação do Passivo: Em atendimento a Circular SUSEP nº 517, de 30
de julho de 2015, foi  elaborado o estudo atuarial para Teste de Adequação
de Passivos - TAP, que consistiu na verificação se o seu passivo está ade-
quado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de seus
contratos de seguro. Depois de finalizado o Estudo Atuarial do Teste de
Adequação de Passivos da Com panhia, concluiu-se que o seu passivo por
contrato de seguro está adequado, não sendo necessário o ajuste das pro-
visões técnicas constituídas, deduzida dos custos de aquisição diferidos e
dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas.
3.10. Benefí cios a em pregados: A companhia oferece benefícios de curto
prazo, como plano de assistência à saúde, que são mensurados e lança-
dos ao resultado conforme incorridos. Adicionalmente, a Companhia ofere-
ce participação nos lucros de acordo com o disposto na Lei 10.101/2000,
devidamente acordado com os funcionários. 4. Gerenciamento de riscos:
A SU SEP estabelece que as entidades abertas de previdência comple-
mentar, sociedades de capitalização, sociedades seguradoras e ressegu-
radoras locais avaliem de forma geral a sua exposição aos seguintes ris-
cos, provenientes de suas operações e de suas atividades de investimen-
tos financeiros: 4.1. Risco de seguros: Estratégia de subscrição: A estra-

Continua
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tégia de subscrição visa diversificar as operações de seguros para assegu-
rar o balanceamento da carteira e baseia-se no agrupamento de riscos
com características similares, de forma a reduzir o impacto de riscos isola-
dos. Essa estratégia é definida anualmente em um planejamento estratégi-
co que estabelece as classes de negócios, regiões territoriais e segmentos
de mercado em que a Companhia irá operar. Com base nas estratégias
definidas, são elaborados as políticas de aceitação e os processos de ges-
tão de riscos dos contratos de seguros. A política de aceitação de riscos
abrange a totalidade dos ramos de seguros operados e considera a expe-
riência histórica e premissas atuariais. 4.2. Risco de crédito: Risco de cré-
dito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou uma contraparte em
um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contra-
tuais, que surgem principalmente de recebíveis de clientes e em ativos
financeiros. Para o controle e avaliação do risco de crédito, a Companhia
utiliza a classificação de risco de crédito das emissões não-bancárias e
bancárias das agências classificadoras de risco em funcionamento no
País. Se duas ou mais agências classificarem o mesmo papel, a
Companhia adotará, para fins de classificação de risco de crédito, aquela
mais conservadora. A política de gestão de riscos da Companhia visa
assegurar que a carteira de investimentos esteja adequada ao perfil e limi-
tes de risco apropriados ao negócio da empresa e alinhados à política de
investimento definida. A tabela a seguir apresenta os ativos financeiros,
distribuídos por ratings de crédito fornecidos pelas agências classificado-
ras de risco. Composição da carteira por classe e por categoria contábil em
31 de dezembro de 2015:

Sem Valor de 
Classificação Baa2 rating Mercado
Caixa e Bancos – 26 26
Empréstimos e recebíveis- Prêmios a receber – 17.872 17.872
Valor justo por meio do resultado
Ativos: Privados – 29.049 29.049
Fundo de Investimentos RF - DPVAT – 27.430 27.430
Fundo de Investimentos Bradesco – 1.105 1.105
Fundo de Investimentos Itaú – 514 514
Públicos 30.783 – 30.783
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 19.416 – 19.416
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 8.847 – 8.847
Letras do Tesouro Nacional - LTN 2.520 – 2.520
Exposição máxima ao risco de crédito 30.783 46.947 77.730
Composição da carteira por classe e por categoria contábil em 31 de
dezembro de 2014: Sem Valor de 
Classificação Baa2 rating Mercado
Caixa e Bancos – 1.503 1.503
Investimento Plus Bradesco – – –
Empréstimos e recebíveis- Prêmios a receber – 10.311 10.311
Valor justo por meio do resultado
Ativos: Privados – 15.028 15.028
Fundo de Investimentos RF - DPVAT – 15.028 15.028
Públicos 21.447 – 21.447
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 13.375 – 13.375
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 8.072 – 8.072
Exposição máxima ao risco de crédito 21.447 26.842 48.289
O valor justo de instrumentos negociados num mercado ativo (como instru-
mentos mantidos para negociação e disponível para venda) é baseado em
preços cotados em mercado ativo na data de balanço. O preço cotado
usado para ativos financeiros mantidos pela Companhia é de mercado.
Estes instrumentos são incluídos em nível 1. 4.3. Risco de liquidez: A ges-
tão do risco de liquidez se dá pela capacidade da Companhia gerar, atra-
vés do curso normal do negócio bem como com o gerenciamento do seu
portfólio de investimentos, o volume de capital suficiente para saldar seus
compromissos, sejam estes referentes às despesas operacionais ou
mesmo à cobertura das reservas relacionadas aos riscos do negócio. A
Companhia estabelece políticas de investimento e Teste de Adequação de
Passivos (TAP), para medir e assegurar a liquidez necessária ao cumpri-
mento de suas obrigações. 4.4. Risco de mercado: Risco de mercado é o
risco que alterações nos preços de mercado têm sobre os ganhos da
Companhia incorridos sobre o valor de suas participações em instrumentos
financeiros. Os limites de risco de mercado são estabelecidos com base
em política corporativa definida pela Companhia e aprovados pelo Comitê
de diretoria. Taxa de juros: Para reduzir a exposição às variações nas
taxas de juros do mercado doméstico, a Companhia realiza suas aplica-
ções financeiras em títulos públicos e títulos privados indexadas à variação
do CDI ou taxas pré-fixadas. Os impactos no resultado devido a uma osci-
lação na taxa de juros estão demonstrados abaixo:

31.12.2015
Saldo Variação Saldo

Classe Premissas contábil resultado impactado
Ativos pós-fixados públicos
Letras financeiras de Aumento de 
tesouro - LFT 2,02% na taxa 19.416 392 19.808

Notas do tesouro Aumento de 
nacional - NTN - B 2,02% na taxa 8.847 179 9.026

Letras do tesouro Aumento de 
nacional - LTN 2,02% na taxa 2.520 51 2.571

30.783 622 31.405
31.12.2014
Saldo Variação Saldo

Classe Premissas contábil resultado impactado
Ativos pós-fixados públicos
Letras financeiras de Aumento de 
tesouro - LFT 1,16% na taxa 13.375 155 13.530

Notas do tesouro Aumento de 
nacional - NTN - B 1,06% na taxa 8.072 86 8.158

21.447 241 21.688
A Companhia possui como política de gestão de risco financeiro, a contra-
tação de produtos financeiros prontamente disponíveis no mercado brasi-
leiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visan-
do alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política
prudente de gestão de risco de liquidez. Câmbio: A Companhia não pos-
sui instrumentos financeiros derivativos. Para todos os instrumentos finan-
ceiros, o CPC 40, requer a divulgação relacionada a mensuração do valor
justo com base nos seguintes níveis: Preços cotados (não ajustados) em
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos (nível 1). Inputs de
outros preços cotados não incluídos em nível 1 os quais são observáveis
para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (deri-
vado dos preços) (nível 2). Inputs para o ativo ou passivo que não são com
base em dados observáveis do mercado (input não-observável) (nível 3).
As aplicações financeiras da Companhia estão classificadas como:

31.12.2015 31.12.2014
Valor de Valor de

Nível I mercado Nível I mercado
Fundo de Investimentos RF - DPVAT 27.430 27.430 15.028 15.028
Fundo de Investimentos Bradesco 1.105 1.105 – –
Fundo de Investimentos Itaú 514 514 – –
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 19.416 19.416 13.375 13.375
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 8.847 8.847 8.072 8.072
Letras do Tesouro Nacional - LTN 2.520 2.520 – –

59.832 59.832 36.475 36.475
4.5. Risco operacional: A Companhia define risco operacional como o
risco de perdas resultantes de processos internos falhos ou inadequados,
provenientes de todas as áreas de negócios. A concentração bruta de risco
para os produtos da Companhia está distribuída da seguinte forma:

31.12.2015
Total

Ramo Centro Norte Nordeste Sudeste Sul geral
Automóvel (Casco) – – – 50.022 2.700 52.722
DPVAT 1.741 1.020 3.250 7.894 3.624 17.529
Total geral 1.741 1.020 3.250 57.916 6.324 70.251

31.12.2014
Total

Ramo Centro Norte Nordeste Sudeste Sul geral
Automóvel (Casco) – – – 9.472 16.878 26.350
DPVAT 1.390 877 2.799 9.363 3.457 17.886
Total geral 1.390 877 2.799 18.835 20.335 44.236
A Companhia iniciou sua participação no Convênio DPVAT em janeiro de
2014. 4.6. Gestão de capital: O principal objetivo da Companhia em rela-
ção à gestão de capital é manter níveis de capital suficientes para atender
os requerimentos regulatórios determinados pelo CNSP e SUSEP, além de
otimizar os retornos sobre capital aos acionistas. A Companhia apura o

Capital Mínimo Requerido (CMR) em conformidade com as regulamenta-
ções emitidas pela CNSP e SUSEP.
5. Caixa e equivalentes de caixa:

31.12.2015 31.12.2014
Caixas e bancos 26 1.503
Total 26 1.503

Em 31 de dezembro de 2015 a Companhia não detinha nenhum item de
caixa e equivalente de caixa classificado como ‘caixa restrito’, bem como
itens de caixa e equivalente de caixa dados como garantias a terceiros. 
6. Ativos financeiros: 6.1. Aplicações (ao valor justo por meio do resul-
tado): A classificação das aplicações financeiras por categoria é apresen-
tada da seguinte forma em 31 de dezembro de 2015 e 2014:

6.2. Movimentação das aplicações:
Aplica- Res- Rendi-

31.12.2014 ções gates mentos 31.12.2015
Fundo de Investimentos
RF - DPVAT 15.028 17.778 (5.376) – 27.430

Fundo de Investimentos
Bradesco – 2.405 (1.315) 15 1.105

Fundo de Investimentos
Itaú – 800 (350) 64 514

Letras Financeiras
do Tesouro - LFT 13.375 10.973 (6.946) 2.014 19.416

Notas do Tesouro
Nacional - NTN-B 8.072 – (501) 1.276 8.847

Letras do Tesouro
Nacional - LTN – 2.550 – (30) 2.520

Circulante 36.475 34.506 (14.488) 3.339 59.832
Aplica- Res- Rendi-

31.12.2013 ções gates mentos 31.12.2014
Investimento Plus Bradesco 541 2.772 (3.319) 6 –
Fundo de Investimentos
RF - DPVAT – 41.471 (27.119) 77 15.028

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

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

Circulante 6.142 59.782 (31.201) 1.752 36.475
7. Ativos em cobertura de provisões técnicas:

31.12.2015 31.12.2014
Fundo de Investimentos RF - DPVAT 27.430 15.028
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 19.416 13.375
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 8.847 –
Letras do Tesouro Nacional - LTN 2.520 8.072
Total dos ativos em cobertura 58.213 36.475
Provisões Técnicas - seguros 62.716 33.047
(-) Direitos Creditórios (*) (11.654) (6.375)
Total a ser coberto 51.062 26.672
Excedente de Cobertura 7.151 9.803
(*) A Empresa utiliza os direitos creditórios como redutor da necessidade
de cobertura por ativos garantidores com base nos prêmios a receber, na
proporção dos riscos a decorrer, considerando cada parcela não vencida,
na data-base de cálculo, líquidas das parcelas cedidas em cosseguro e
dos montantes relativos aos ativos de resseguro, conforme circular SUSEP
nº 517 de 30 de julho de 2015. 8. Crédito das operações com seguros e
resseguros: 8.1 Prêmios a receber: Período 

Prêmios a Redução Prêmios a médio de 
31.12.2015 Receber de ao Valor Receber parcelamento
Ramo Segurados Recuperável Líquido Mensal
Automóvel (Casco) 17.872 – 17.872 6,4
Total 17.872 – 17.872 6,4

Período 
Prêmios a Redução Prêmios a médio de 

31.12.2014 Receber de ao Valor Receber parcelamento
Ramo Segurados Recuperável Líquido Mensal
Automóvel (Casco) 10.311 – 10.311 6,7
Total 10.311 – 10.311 6,7

Composição quanto aos prazos de vencimentos:
31.12.2015 31.12.2014

A vencer 16.763 9.592
Vencidos até 30 dias 841 505
Vencidos de 31 a 60 dias 231 177
Vencidos a mais de 61 dias 37 37
Total 17.872 10.311
A Companhia mantêm políticas de cobrança e cancelamento de prêmios
vencidos e não pagos a mais de 55 dias. A administração considerou em
31 de dezembro de 2015 que estes instrumentos foram suficientes para
evitar perdas referentes aos prêmios a receber e optou em não constituir
provisão para créditos de liquidação duvidosa.
9. Outros créditos operacionais:
Ramo 31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) – –
DPVAT 244 293
Total 244 293
10. Títulos e créditos a receber: 10.1 Créditos tributários e previden-
ciários: 31.12.2015 31.12.2014
Antecipação de Imposto de Renda (*) 4 4
Antecipação de Contribuição Social (*) 3 3
PIS e COFINS a compensar 8 1
Total circulante 15 8
Créditos tributários e previdenciários
Créditos tributários e previdenciários – 2
Total não circulante – 2
Total títulos e créditos a receber 15 10
(*) Refere-se aos créditos tributários provenientes das antecipações do
imposto de renda e da contribuição social por estimativa mensal, bem
como do imposto de renda retido na fonte referente aos resgates parciais
das aplicações financeiras em renda fixa. O prazo de realização dos crédi-
tos recuperáveis é estimado em no máximo cinco anos.
10.2. Depósitos Judicias: 31.12.2015 31.12.2014
Processos Cíveis 3 –
Total 3 –
10.3 Outros créditos a receber: 31.12.2015 31.12.2014
Outros créditos 119 2
Total 119 2
11. Outros valores e Bens: 31.12.2015 31.12.2014
Bens a venda 171 –
Total 171 –
12. Custos de aquisição diferidos:
Ramo Constituição/

31.12.2014 (Reversão) 31.12.2015
Automóvel (Casco) 806 4.602 5.408
Total 806 4.602 5.408

Constituição/
Ramo 31.12.2013 (Reversão) 31.12.2014
Automóvel (Casco) 202 604 806
Total 202 604 806
Os custos de aquisição diferidos são representados por comissões sobre
prêmios emitidos e custos com serviços de monitoramento diferidos pró-
rata dia com base na vigência das apólices. O prazo médio para diferimen-
to é de 12 meses.

15. Contas a pagar: As contas a pagar da Companhia são representadas
por: 31.12.2015 31.12.2014
Fornecedores 662 328
Honorários e remunerações a pagar 233 45
Participação de lucros a pagar 186 42
Total obrigações a pagar 1.081 415
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF 1.291 661
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 26 –
Imposto sobre serviços - ISS 29 3
Contribuições previdenciárias 116 29
Contribuições para o FGTS 39 –
Outros impostos e encargos sociais 46 –
Total impostos e encargos sociais a recolher 1.547 693
Férias a pagar 355 57
Encargos sociais a recolher 118 20
Total encargos trabalhistas 473 77
COFINS 147 65
PIS 24 11
Total impostos e contribuições 171 76

31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) – 282
Total outras contas a pagar – 282
Total contas a pagar 3.272 1.543
16. Débitos das operações com seguros e resseguros: 16.1. Prêmios a
restituir: 31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) 122 68
Total 122 68
16.2 Corretores de seguros e resseguros: 31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) 886 100
Total 886 100
17. Depósitos de terceiros: 17.1 Prêmios e emolumentos recebidos:

31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) 456 290
Total 456 290
As contas registradas na rubrica “Depósitos de terceiros” são compostas
por valores recebidos efetivamente, ainda não baixados da rubrica de
“Prêmios a receber”, configurando uma conta transitória onde são registra-
das as operações de cobrança de prêmios da Companhia.

De 01 a De 31 a De 181 a Acima de Valor de Valor de custo   
31.12.2015 30 dias 180 dias 365 dias 365 dias mercado atualizado %
Valor justo por meio do resultado 29.049 – 1.176 29.607 59.832 59.832 100%
Fundo de Investimentos RF - DPVAT 27.430 – – – 27.430 27.430 46%
Fundo de Investimentos Bradesco 1.105 – – – 1.105 1.105 2%
Fundo de Investimentos Itaú 514 – – – 514 514 1%
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – – – 19.416 19.416 19.416 32%
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B – – 1.176 7.671 8.847 8.847 15%
Letras do Tesouro Nacional - LTN – – – 2.520 2.520 2.520 4%
Total 29.049 – 1.176 29.607 59.832 59.832 100%

De 01 a De 31 a De 181 a Acima de Valor de Valor de custo
31.12.2014 30 dias 180 dias 365 dias 365 dias mercado atualizado %
Valor justo por meio do resultado 15.028 732 5.563 15.152 36.475 36.475 100%
Fundo de Investimentos RF - DPVAT 15.028 – – – 15.028 15.028 41%
Letras financeiras de tesouro - LFT – 732 5.563 7.080 13.375 13.375 37%
Notas do tesouro nacional - NTN - B – – – 8.072 8.072 8.072 22%
Total 15.028 732 5.563 15.152 36.475 36.475 100%

13. Imobilizado: Taxa ao ano Saldo em 31.12.2014 Custo DPVAT Aquisição Depreciação Saldo em 31.12.2015
Equipamentos 20% 13 – 143 (14) 142
Equipamentos -DPVAT 20% 14 22 – – 36
Móveis, Máquinas e Utensílios 10% 62 – 97 (9) 150
Móveis, Máquinas e Utensílios - DPVAT 10% 7 6 – – 13
Veículos 20% – – 79 (12) 67
Veículos - DPVAT 20% 1 2 – – 3
Total bens moveis 97 30 319 (35) 411
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 20% 94 – 360 (24) 430
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros-DPVAT 20% 12 21 – – 33
Total outras imobilizações 106 21 360 (24) 463
Total imobilizado 203 51 679 (59) 874

Taxa ao ano Saldo em 31.12.2013 Custo DPVAT Aquisição Depreciação Saldo em 31.12.2014
Equipamentos 20% – – 14 (1) 13
Equipamentos -DPVAT 20% – 14 – – 14
Móveis, Máquinas e Utensílios 10% 1 – 63 (2) 62
Móveis, Máquinas e Utensílios - DPVAT 10% – 7 – – 7
Veículos - DPVAT 20% – 1 – – 1
Total bens moveis 1 22 77 (3) 97
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 20% – – 94 – 94
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros-DPVAT 20% – 12 – – 12
Total outras imobilizações – 12 94 – 106
Total imobilizado 1 34 171 (3) 203
As operações do Convênio DPVAT do imobilizado são reconhecidos em conta corrente do próprio convênio que representa saldo líquido de R$ 131.
14. Intangível: Descrição Taxa ao ano 31.12.2014 Custo DPVAT Aquisição Amortização 31.12.2015
Outros Intangíveis 20% 2 – 11 – 13
Outros Intangíveis - DPVAT 20% 24 22 – – 46
Total Intangível 26 22 11 – 59
Descrição Taxa ao ano 31.12.2013 Custo DPVAT Aquisição Amortização 31.12.2014
Outros Intangíveis 20% – – 2 – 2
Outros Intangíveis - DPVAT 20% – 29 – (5) 24
Total Intangível – 29 2 (5) 26
As operações do Convênio DPVAT do intangível são reconhecidos em conta corrente do próprio convênio que representa saldo líquido de R$ 46.

18. Provisões técnicas-seguros: 
18.1. Provisões técnicas: Prêmios Sinistros a Sinistros Ocorridos Provisão despesas
31.12.2015 não Ganhos Liquidar mas não Avisados relacionadas Outras Provisões Total
Automóvel (Casco) 31.762 3.156 297 79 – 35.294
DPVAT – 9.797 17.426 – 199 27.422
Total 31.762 12.953 17.723 79 199 62.716
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rec:7993149

QUALIFE ALIMENTOS LTDA EPP, torna público que solicitou junto a Cetesb a Reno-
vação de Licença de Operação para a atividade de Fabricação de Pratos Prontos a 
Base de Massas , sito à Rua Domingos de Meira,n°35 Jd Maria Duarte /SP.

rec:7993150

BY LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA EPP, torna público 
que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para Fabricação 
de Lustres e luminárias, sito à Rua Antonio da Surreição, 285, Chácara Nova Suza-
no, CEP: 08666-150 SUZANO/SP.

rec:7993151

JOÃO TAVARES E CIA LTDA EPP, torna público que recebeu da CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação Simplificada nº 63000147, válida até 16/04/2019, 
para Madeira serrada ou desdobrada produção de , sito à Rua Henrique Cabral de 
Vasconcelos, 1788, 1804 e 1812, V. Tenentes de Vasconcelos, Cep: 13.876-100 São 
João da Boa Vista/SP.

rec:7993152

A HIDROTÉCNICA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS EPP, torna pú-
blico que requereu na CETESB a renovação da licença de operação, sito à estrada 
Etsuo Akai S/N, bairro da Usina, CEP: 12.952-425 Atibaia/SP.

rec:7993153

DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A, torna público que requereu junto a CETESB 
a Renovação da Licença de Operação para produção de açúcar e álcool anidro ou 
hidratado , sito à Rodovia Domenico Dalla Coletta (BRI-351) s/nº, Km. 1,9 - Fazenda 
Monte Alegre - Bariri/SP.

rec:7993154

MÁRCIA APARECIDA POLIDORO - ME, torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação N° 7005750 , válida até 18/02/2020, para produção Carvão 
Vegetal (florestas plantadas) , sito à Estr. Rural Agudos a Domélia, km 55 – A Direita 
mais 03 KM - Sítio Sta Barbará - Agudos/SP.

rec:7993155

J M J FERTILIZA INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA ME, torna público que 
recebeu da CETESB a renovação da Licença de Operação nº 71000815 valida até 
10/02/2018 para Fabricação de Adubos químicos para uso agrícola e doméstico., 
sito à Rua Tejupá nº 117Parque Industrial Jurumirim Avaré /SP.

rec:7993156

CEMAWE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP, torna público que 
torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Sim-
plificada Nº 14000952 , válida até 22/02/2020, para Móveis de madeira fabricação 
de , sito à RUA MANOEL JOSÉ PEREIRA CALDAS, 54, LOT. MUNICIPAL III, GUA-
PIAÇU/SP.

rec:7993157

PLÁSTICOS LASTÓRIA LTDA. - EPP, torna público que requereu na CETESB a 
Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Artefatos de material plás-
tico para uso pessoal e doméstico, sito à Praça Albino Vezani, nº 30, bairro de Três 
Pontes, Amparo/SP.

rec:7993158

FLALRI INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME, torna público que re-
cebeu da CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação N° 27003176 
, válida até 18/02/2019, para Artefatos de lona, pano-couro e de outros tecidos de 
acabamento especial, sito à AV MARGARIDA FORNAZIER CARD. OL. 495 JD TRO-
PICAL FRANCA/SP.

rec:7993159

NEILE & CHAGAS LTDA - EPP, torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação nº 65000379, válida até 05/02/2020 para a atividade de fa-
bricação de artefatos de serralheria, exceto esquadrias, sito à R HIDEO MIAMOTO, 
354 – POLO INDUSTRIAL GUILHERME MULLER FILHO – PIRASSUNUNGA/SP.

rec:7993160

SÃO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRÁFICA S/A, torna público que requereu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação para Edição e Impressão de produ-
tos gráficos, fabricação de cadernos e cadernetas escolares, sito à Avenida Miguel 
Estefno, 354 - Distrito Industrial José Antonio Boso - CATANDUVA/SP.

rec:7993161

EDDF IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA., torna público que requereu 
na CETESB a Renovação de Licença de Operação para Estruturas metálicas, n.e., 
fabricação de, sito à RUA ROMEU BONAFÉ, 74, VILA MONTE SION, SUZANO/SP.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Parecer da Auditoria Atuarial Independente

Prêmios não Sinistros a Sinistros Ocorridos Provisão despesas
31.12.2014 Ganhos Liquidar mas não Avisados relacionadas Outras Provisões Total
Automóvel (Casco) 15.128 2.201 620 77 – 18.026
DPVAT – 7.319 7.522 – 180 15.021
Total 15.128 9.520 8.142 77 180 33.047

18.2 Desenvolvimentos de sinistros:
Valores Brutos de Resseguros não Judiciais

Ano de Ocorrência 2013 2014 2015
Incorrido
Até a data base 164 7.549 23.221
Um ano mais tarde 164 7.724 –
Dois anos mais tarde 164 – –
Posição em 31/12/2015 164 7.724 23.221
Pago Acumulado – – –
Até a data base 363 7.665 21.878
Um ano mais tarde 363 7.840 –
Dois anos mais tarde 363 – –
Posição em 31/12/2015 363 7.840 21.878 Total
Provisão de Sinistros em 31/12/2015 (199) (116) 1.343 3.091
Falta Acumulada 1.748

Valores Brutos de Resseguros Judiciais
Ano de Ocorrência 2014 2015
Incorrido
Até a data base 57 65
Um ano mais tarde 57 –
Posição em 31/12/2015 57 65
Pago Acumulado – –
Posição em 31/12/2015 – – Total
Provisão de Sinistros em 31/12/2015 57 65 65
Falta Acumulada –
A Companhia não opera com resseguros, por isso o quadro líquido de res-
seguro não é apresentado.
19. Contingências cíveis: A companhia constituiu a provisão para proces-
sos judiciais avaliados como provável e notificações administrativas da
SUSEP, conforme quadro abaixo:
Cíveis 31.12.2015
Classificação Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Perda provável 10 79 79
Perda possível 3 25 12
Perda remota 6 – –
Totais 19 104 91
Administrativo 31.12.2015
Classificação Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Perda possível 5 85 43
Totais 5 85 43
Total Geral 24 189 134
Cíveis 31.12.2014
Classificação Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Perda possível 1 29 29
Totais 1 29 29
20. Patrimônio líquido: a) Capital social: As ações emitidas pela
Companhia são classificadas como um componente do patrimônio líquido
quando a Companhia não possuir a obrigação de transferir caixa ou outros
ativos para terceiros. Custos incrementais, diretamente atribuíveis à emis-
são das ações próprias são registrados no patrimônio líquido, deduzidos
dos recursos recebidos. b) Aumento do capital social: Foi deliberado na
assembleia geral extraordinária realizada em 8 de janeiro de 2014, o
aumento do capital social de R$4.476 para R$11.176, dividido em
11.052.408 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. O aumento
de R$ 8.700 no capital social foi aprovado pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP, conforme portaria Nº 5.900 de 9 de junho de
2014. Foi deliberado na assembleia geral extraordinária realizada em 27 de
outubro de 2014, o aumento do capital social de R$11.176 para R$15.676,
dividido em 15.823.038 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

O aumento do capital social foi aprovado pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP, conforme portaria nº 151 de 6 de abril de 2015.
Foi deliberado na assembleia geral extraordinária realizada em 11 de
dezembro de 2015, o aumento do capital social de R$15.676 para
R$18.176, dividido em 18.437.554 ações ordinárias, nominativas, sem
valor nominal. O aumento do capital social está em aprovação pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. c) Dividendos: É asse-
gurado aos acionistas um dividendo mínimo de 1% do lucro líquido do exer-
cício anual, conforme estabelecido no estatuto social. d) Patrimônio líqui-
do ajustado (PLA) e exigência de capital: Em dezembro de 2013 foi
publicada a Resolução CNSP nº 302, em vigor a partir de 2014, que modi-
ficou a apuração do CMR, agora o maior entre Capital Base e Capital de
Risco, e acrescentou a exigência de liquidez mínima de 20% nos ativos
que cobrem o CMR. A tabela a seguir apresenta os níveis de suficiência de
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) frente ao CMR e de liquidez em relação
ao CMR, segundo os normativos vigentes. O quadro abaixo representa o
Capital Mínimo Requerido, segundo os normativos vigentes:

2015 2014
Patrimônio Líquido 17.037 14.552
(-) intangível (59) (26)
Patrimônio Líquido Ajustado (a) 16.978 14.526
Capital Base (b) 13.800 11.000
Capital de Risco de Subscrição 12.812 6.818
Capital de Risco de Crédito 22 34
Capital de Risco Operacional 434 452
(-) correlação entre Capitais de
Riscos de Subscrição e Crédito (11) (17)

Capital de Risco (c) 13.257 7.287
Capital Mínimo Requerido (d) [maior entre (b), (c)] 13.800 11.000
Suficiência de Capital (e = a - d) 3.178 3.526
Suficiência de Capital (e / d) 23% 32%
Suficiência 7.151 9.803
20% do Capital mínimo requerido (CMR) 2.760 2.200
Liquidez em relação ao CMR 4.391 7.603
Liquidez em relação ao CMR (% do CMR) 159% 346%
21. Detalhamento das contas de resultado: 21.1 Prêmios emitidos:

31.12.15 31.12.14
Prêmio Prêmio 

Resti- Emitido Emitido
Emitido Cancelado tuído Líquido Líquido

Automóvel (Casco) 67.757 (14.208) (827) 52.722 26.350
DPVAT 17.529 – – 17.529 17.886
Total 85.286 (14.208) (827) 70.251 44.236
21.2. Variações das Provisões Técnicas de prêmios:

31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) (16.634) (9.531)
DPVAT 36 (200)
Total (16.598) (9.731)
21.3 Prêmio Ganho 31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) 36.088 16.819
DPVAT 17.565 17.686
Total 53.653 34.505
21.4. Receitas com emissão de apólices: 31.12.2015 31.12.2014
DPVAT 1.015 1.036
Total 1.015 1.036
21.5. Sinistros Ocorridos e Índice de Sinistralidade %:

31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) (15.572) 43% (9.071) 54%
DPVAT (15.176) 86% (15.486) 87%
Total (30.748) 57% (24.557) 71%

Os índices de sinistralidade foram calculados com base nos prêmios reti-
dos brutos.
21.6. Custos de aquisição e Índice de Comercialização %:

31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) (5.859) 16% (871) 5%
DPVAT (248) 1% (252) 1%
Total (6.107) 11% (1.123) 3%
Os índices de comercialização foram calculados com base nos prêmios
retidos brutos.
21.7. Outras receitas e despesas operacionais:

31.12.2015 31.12.2014
Automóvel (Casco) (2.968) (3.085)
DPVAT (1.309) (1.288)
Total (4.277) (4.373)
21.8. Despesas administrativas: 31.12.2015 31.12.2014
Despesas com pessoal próprio (5.407) (1.440)
Despesas com serviço de terceiros (9.801) (5.386)
Despesas com localização e funcionamento (1.709) (450)
Despesas com propaganda e publicidade (467) (77)
Despesas com publicações (53) (6)
Despesas com donativos e contribuições – (1)
Despesas administrativas diversas (97) (29)
Despesas administrativas - DPVAT (916) (694)
Total (18.450) (8.083)
21.9. Despesas com tributos: 31.12.2015 31.12.2014
COFINS - DPVAT (1.476) (887)
PIS/PASEP - DPVAT (240) (144)
Taxa de fiscalização (171) (92)
Outros tributos (42) (28)
Total (1.929) (1.151)
21.10. Resultado Financeiro:
Receitas financeiras 31.12.2015 31.12.2014
Receitas com títulos renda fixa públicos 2.099 1.305
Receitas com títulos renda fixa públicos-DPVAT 2.703 1.847
Receitas com títulos renda fixa públicos-NTN-B 1.276 499
Receitas com operações de seguros 3.825 1.723
Outras receitas - DPVAT 135 80
Total 10.038 5.454
Despesas financeiras
Despesas com títulos renda fixa públicos (30) (209)
Despesas com títulos renda fixa públicos - DPVAT – (1.850)
Despesas com operações de seguros - DPVAT (2.714) –
Outras Despesas (41) (13)
Total (2.785) (2.072)
Resultado Financeiro 7.253 3.382
22. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social: No exer-
cício de 2015 a Empresa optou pelo regime tributário lucro real trimestral
que foi apurado o imposto de renda no montante de R$ 149 e a contribui-
ção social sobre o lucro líquido de R$ 95. Os créditos diferidos relativos aos
prejuízos fiscais referente aos trimestres subsequentes estão sendo con-
trolados na escrituração fiscal. 23. Partes relacionadas: O Gerenciamento
dos rastreadores instalados em parte dos veículos segurados pela compa-
nhia é feito pela empresa EPS - Segurança Eletrônica Ltda. No exercício de
2015 impacto total no resultado referente a esta operação foi de R$ 1.970
e saldo de conta a pagar foi zero entre as partes relacionadas em 31 de
dezembro de 2015. O Gerenciamento dos rastreadores instalados em
parte dos veículos segurados pela companhia é feito pela empresa EPS -
Segurança Eletrônica Ltda. No semestre findo em 30 de junho de 2014 o
impacto total no resultado referente a esta operação foi de R$ 1.604 e
saldo de conta a pagar de R$ 215 entre as partes relacionadas em 31 de
dezembro de 2014. A companhia não remunerou seus administradores no
exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014.
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Diretoria

Aos Administradores e Acionistas da Suhai Seguros S.A. - São Paulo/SP
Prezados senhores, Escopo da Auditoria - Examinamos as provisões
técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demons-
trações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvên-
cia e dos limites de retenção da SUHAI SEGUROS S.A. (Sociedade), em
31 de dezembro de 2015, elaborados sob a responsabilidade de sua Admi -
nistração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Pri -
vados - CNSP. - Responsabilidade da Administração -  A Administração
da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de res-
seguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e pelos
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados
- CNSP, e pelos controles internos que ela determinou serem necessários
para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos atuários
independentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre os itens auditados, relacionados no parágrafo de introdução a este
parecer, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com

os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA.
Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os itens
auditados estão livres de distorção relevante. Uma auditoria atuarial envol-
ve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores das provisões técnicas e dos ativos de resseguro e
retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrati-
vos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura
das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção. Os procedi-
mentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a ava-
liação dos riscos de distorção relevante independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os con-
troles internos da Sociedade são relevantes para planejar os procedimen-
tos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles
internos. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar a nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião - Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de ressegu-
ro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os demons-
trativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cober-
tura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da
Sociedade 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 Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. No

contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a
avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo
definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedi-
mentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e
utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em teste aplicados sobre
amostra. Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos
são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres
de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados
procedimentos, com base em testes aplicados sobre amostras, observa-
mos que existe correspondência desses dados, que serviram de base para
apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo,
com aqueles encaminhados a Susep por meio dos respectivos Quadros
Estatísticos, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2016
Teresa Cristina Alves Westenberger
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores da SUHAI Seguros S.A. - São Paulo/SP
Examinamos as demonstrações financeiras da SUHAI Seguros S.A., que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as res-
pectivas demonstrações do resultado do exercício, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para exercí-
cio findo naquela data, assim como o resumo das práticas contábeis e
demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as
demonstrações financeiras: A Administração da Companhia é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsa-
bilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações finan-

ceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumpri-
mento das exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja plane-
jada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma audito-
ria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demons-
trações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julga-
mento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das

práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da SUHAI Seguros S.A., em 31
de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e seus fluxos de
caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 15 de fevereiro de 2016

Fabbri & Cia S/S Auditores
Independentes Marco Antonio de Carvalho Fabbri
CRC 2 SP 17245/O-0 Contador CRC 1 SP 148961/O-2
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