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Conselheiros e Diretores da
MAPFRE Vida S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas, exceto os valores relativos ao seguro DPVAT, e os ativos de resseguro
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da MAPFRE Vida
S.A. (“Seguradora”), em 31 de dezembro de 2017, descritos no anexo I deste relatório, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração, 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.
Responsabilidade da Administração
A Administração é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro 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,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas e os ativos de resseguro
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção 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 as provisões técnicas, os ativos de resseguro registrados nas
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção estão livres de distorção relevante.
Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está restrita a adequação dos demonstrativos
da solvência e do capital mínimo da Seguradora e não abrange uma opinião no que se refere as condições
para fazer frente às suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma
expectativa de lucros que garantam a sua continuidade no futuro.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do

julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes
para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Seguradora para planejar procedimentos de
auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a efetividade desses controles internos da MAPFRE Vida S.A..
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião
de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras
e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões
técnicas, da solvência e dos limites de retenção acima referidos da MAPFRE Vida S.A. em 31 de dezembro
de 2017 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, 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.
Outros assuntos
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
procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Seguradora e utilizadas em nossa
auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre amostras. 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, em base de testes aplicados sobre amostras, observamos
divergências na correspondência desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes
do escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos
Quadros Estatísticos de Sinistros e Prêmios, em seus aspectos mais relevantes, tendo sido definido pela
Seguradora um plano de ação junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para a regularização
desta situação. Todavia, essas divergências não trouxeram distorção relevante na apuração dos referidos
itens e, assim, não impactaram nossa opinião descrita anteriormente.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018.

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda.
CNPJ: 02.668.801/0001-55 Joel Garcia
CIBA 48 Atuário MIBA 1131

Anexo I
MAPFRE VIDA S.A.

(Em milhares de Reais)
1. Provisões Técnicas e ativos de resseguro 31/12/2017
Total de provisões técnicas 682.503
Total de provisões técnicas auditadas(*) 579.082
Total de ativos de resseguro 6.454
2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões
técnicas auditadas(*)
Provisões Técnicas auditadas (a) 579.082
Valores redutores auditados (b) 6.454
Total a ser coberto (a-b) 572.628
(*) de acordo com a Resolução CNSP nº 321/2015 a auditoria atuarial do DPVAT é responsabilidade da
seguradora administradora dos consórcios
3. Demonstrativo do Capital Mínimo
Capital Base (a) 15.000
Capital de Risco (CR) (b) 156.137
Exigência de Capital (CMR) (máximo de a e b) 156.137

4. Demonstrativo da Solvência
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA (a) 257.093
Exigência de Capital (CMR) (b) 156.137
Suficiência / (Insuficiência) do PLA (c = a -b) 100.956
Ativos Garantidores (d) 717.736
Total a ser Coberto (e) 572.628
Suficiência/ (Insuficiência) dos Ativos Garantidores (f = d - e) 145.108
Ativos Líquidos (g) 145.108
Capital de Risco (CR) (h) 156.137
Índice de Liquidez em relação ao CR % (*) ( g / h) 93%
(*) O índice de liquidez em relação ao Capital de Risco requerido pela Resolução CNSP nº 321/2015 e
modificações é de, no mínimo, 20%.
5. Demonstrativo dos limites de retenção (Ramos SUSEP)
0929 25
0969,0984,1391 1.413
0977, 0982 1.993
0980 2.392
0990 1.500
0993 2.791
1381 1.595

Aos
Conselheiros e Diretores da
MAPFRE Vida S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da MAPFRE Vida S.A. (“Seguradora”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas selecionadas, compreendendo
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MAPFRE Vida S.A. em
31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais”. Somos
independentes em relação à Seguradora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e o relatório do
auditor
A Administração da Seguradora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras individuais ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Seguradora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras individuais, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Seguradora ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Seguradora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações financeiras individuais.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Seguradora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Seguradora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Seguradora a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
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CONTADORA ATUÁRIA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

A Seguradora mantém operações de resseguro com a MAPFRE RE do Brasil Companhia de Resseguros e
MAPFRE RE Compañia de Reaseguros S.A.. Apresentamos as principais operações com partes relacionadas
vigentes entre as empresas do GRUPO:
a) Sumário das transações com partes relacionadas

2017 2016
Ativo circulante
Bancos 38 155

Banco do Brasil S.A. Coligada 38 155
Sinistros liquidados a recuperar com ressegurador 3.479 38.120

IRB Brasil Resseguros S.A. (**) Coligada – 31.780
MAPFRE RE do Brasil Companhia de Resseguros Coligada 2.757 6.340
MAPFRE RE Compañia de Reaseguros S.A. Coligada 722 –

Provisões técnicas de ativos de resseguro – 10.390
IRB Brasil Resseguros S.A. (**) Coligada – 10.390

Títulos e créditos a receber - Compartilhamento 1.444 1.622
Aliança do Brasil Seguros S.A. (*) Coligada 6 83
Brasilveículos Companhia de Seguros (*) Coligada 106 (267)
Companhia de Seguros Aliança do Brasil (*) Coligada 1.332 389
MAPFRE Seguros Gerais S.A. (*) Coligada – 1.417

Títulos e créditos a receber - Outros – 535
MAPFRE Capitalização S.A. Coligada – 535

Total do ativo 4.961 50.822
Passivo circulante
Obrigações a pagar - Compartilhamento 2.075 3.007

Aliança do Brasil Seguros S.A. (*) Coligada – 23
Brasilveículos Companhia de Seguros (*) Coligada – (7)
Companhia de Seguros Aliança do Brasil (*) Coligada – 1.487
MAPFRE Seguros Gerais S.A. (*) Coligada 2.075 1.504

Obrigações a pagar - Outras 552 67
MAPFRE Assistência Ltda. Coligada – 67
MAPFRE Capitalização S.A. Coligada 552 –

Prêmios de resseguro cedido 4.632 9.742
IRB Brasil Resseguros S.A. (**) Coligada – 661
MAPFRE RE do Brasil Companhia de Resseguros Coligada 2.945 9.081
MAPFRE RE Compañia de Reaseguros S.A. Coligada 1.687 –

Total do passivo 7.259 12.816

2017 2016
Resultado
Prêmios diretos – 38

MAPFRE Seguros Gerais S.A. (*) Coligada – 38
Prêmios de resseguro cedido (3.911) (7.619)

IRB Brasil Resseguros S.A. (**) Coligada – (3.829)
MAPFRE RE do Brasil Companhia de Resseguros Coligada (1.982) (3.790)
MAPFRE RE Compañia de Reaseguros S.A. Coligada (1.929) –

Sinistros ocorridos (7.328) (4.442)
MAPFRE Assistência Ltda. Coligada (7.598) (4.442)
Vera Cruz Consultoria Técnica e Administração de Fundos Coligada 270 –

Recuperação de sinistros ocorridos 4.683 3.789
IRB Brasil Resseguros S.A. (**) Coligada – 3.789
MAPFRE RE do Brasil Companhia de Resseguros Coligada 2.680 –
MAPFRE RE Compañia de Reaseguros S.A. Coligada 2.003 –

Outras receitas e despesas operacionais - RVR Resseguro (1.440) –
IRB Brasil Resseguros S.A. Coligada – –
MAPFRE RE do Brasil Companhia de Resseguros Coligada (1.204) –
MAPFRE RE Compañia de Reaseguros S.A. Coligada (236) –

Outras receitas e despesas operacionais - Outros (28.099) (2.387)
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. Coligada (10) –
MAPFRE Assistência Ltda. Coligada (3) –
Prevsaúde Comercial de Produtos e Benefícios de Farmácia Ltda. Coligada (29) (15)
MAPFRE Capitalização S.A. Coligada (2.783) (2.372)
MAPFRE Seguros Gerais S.A. (*) Coligada (25.274) –

Despesas administrativas - Compartilhamento 29.184 (7.148)
Aliança do Brasil Seguros S.A. (*) Coligada (540) 1.327
Brasilveículos Companhia de Seguros (*) Coligada (275) 2.642
Companhia de Seguros Aliança do Brasil (*) Coligada (19.378) 14.995
MAPFRE Seguros Gerais S.A. (*) Coligada 49.377 (26.112)

Despesas administrativas - Pessoal (3.572) (1.180)
Companhia de Seguros Aliança do Brasil (*) Coligada (27) (52)
MAPFRE Saúde LTDA. Coligada (3.312) (1.045)
MAPFRE Previdência S.A. Coligada (233) (83)

Despesas financeiras - Taxa de administração (2.667) (353)
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Coligada (2.667) (353)

Total do resultado (13.150) (19.303)
(*) Refere-se a compartilhamento de despesas das empresas do GRUPO. (**) As ações do IRB Brasil
Resseguros S.A. foram vendidas no segundo semestre de 2017, deixando assim de ser considerada como
parte relacionada.

b) Remuneração do pessoal-chave da Administração: É contabilizada na rubrica “Despesas
administrativas” a remuneração paga aos Administradores, que compreende benefícios de curto prazo.
Não é concedido qualquer tipo de benefício pós-emprego e não tem como política pagar a empregados e
administradores remuneração baseada em ações. Os benefícios de curto prazo providos aos administradores
foram de R$ 1.377 (R$ 793 em 31 de dezembro de 2016). c) Compartilhamento de despesas:
As despesas administrativas das empresas operacionais do GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E
MAPFRE são compartilhadas entre as mesmas, e rateadas através de modelo interno de alocação e rateio
de custos. O rateio contempla os gastos de gestão interna (despesas administrativas em geral), gastos de
comercialização (despesas comerciais da rede e canais) e comunicação institucional (despesas de
propaganda e marketing).

27. OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Comitê de Auditoria: O Comitê de Auditoria está instituído na empresa líder BB MAPFRE SH1 Participações
S.A., nos termos da Resolução CNSP nº 321/2015, tendo alcance sobre a Seguradora. Por essa razão e com
amparo no § 3º do artigo 136 daquela Resolução, o Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria está publicado
nas demonstrações financeiras individuais da empresa líder. b) Assuntos regulamentares: Em decorrência do
monitoramento regular de fiscalização efetuado pela SUSEP, a Seguradora foi questionada, sobre a redução ao
valor recuperável de prêmios a receber, para a qual utilizava de estudo técnico elaborado em conformidade com
a norma aplicável, o qual dava embasamento aos procedimentos e julgamentos adotados pela Administração.
A partir de 2016 a Seguradora absteve-se da utilização do referido estudo técnico, aplicável aos prêmios a
receber, e passou a adotar os critérios determinados pelo do artigo 168 e pelo parágrafo único do artigo 169 da
Circular SUSEP n° 517/2015 (alterada pela Circular SUSEP n° 544/2016) para todos os ativos sujeitos a redução
ao valor recuperável.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 06 de fevereiro de 2018, foi divulgado fato relevante que visa estabelecer as premissas para celebração
dos Acordos Definitivos que regularão a reestruturação societária e operacional das sociedades integrantes
do atual GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL e MAPFRE e a parceria entre os acionistas, que resultará
na seguinte configuração:
i. carteiras exploradas em conjunto pelos acionistas Grupo BB Seguridade e Grupo MAPFRE (“Futuro
GRUPO BB E MAPFRE”): • canal bancário do BB: vida, prestamista, vida produtor rural, habitacional,
agrícola, penhor rural, residencial, empresarial, massificados e DPVAT; e • canal affinity: as carteiras
mencionadas acima também poderão ser exploradas pelo Futuro GRUPO BB E MAPFRE por meio do canal
affinity, desde que previamente acordado entre o Grupo BB Seguridade e o Grupo MAPFRE, exceto quando
o canal affinity em questão for de uma sociedade coligada do BB (“Coligadas BB”), hipótese essa que
dispensará a aprovação prévia;
ii. carteiras exploradas pelas sociedades do Grupo MAPFRE: • canal corretor e affinity: vida, prestamista,
agrícola, auto, grandes riscos, residencial, empresarial e DPVAT; e • canal bancário do BB e Coligadas BB:
auto e grandes riscos. O Grupo MAPFRE permanecerá com exclusividade para a comercialização dos
seguros de automóvel e de grandes riscos no canal bancário do BB, em condições a serem definidas.

Reservas de lucros
Capital social Reserva legal Reserva de investimentos Lucros acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2015 2.000 102 1.822 – 3.924
Lucro líquido do exercício – – – 1.281 1.281
Distribuição do resultado:
Reserva legal – 64 – (64) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (304) (304)
Reserva de investimentos – – 913 (913) –
Saldo em 31 de dezembro de 2016 2.000 166 2.735 – 4.901
Lucro líquido do exercício – – – 1.222 1.222
Proposta para destinação do resultado:
Reserva legal – 61 – (61) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (290) (290)
Reserva de investimentos – – 871 (871) –
Saldo em 31 de dezembro de 2017 2.000 227 3.606 – 5.833

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras Individuais da BB MAPFRE Assistência S.A.,
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas na forma da legislação societária.
BB MAPFRE Assistência S.A. é uma Companhia controlada diretamente pela MAPFRE Seguros Gerais S.A..

Em 06 de fevereiro de 2018 foi divulgado fato relevante sobre a reestruturação societária e operacional das

sociedades integrantes do atual GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE. Em 2017, Companhia

apresentou lucro de R$ 1,2 milhões. Agradecemos aos nossos parceiros, clientes e segurados pela confiança

depositada e aos nossos colaboradores, pelo seu comprometimento e trabalho.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018.

A Administração

2017 2016
(+) Receita operacional bruta 203.134 218.354
(+) Serviços de assistência 196.809 211.556

(+) Serviços de telemarketing 6.325 6.798

(–) Custos dos serviços prestados (195.691) (210.230)
(–) Serviços de assistência (195.691) (210.230)

(–) Despesas operacionais (5.817) (6.317)
(=) Resultado operacional 1.626 1.807
(+) Resultado financeiro 190 97

(+) Receitas financeiras 280 277

(–) Despesas financeiras (90) (180)

(=) Resultado antes dos impostos 1.816 1.904
(–) Imposto de renda (430) (452)

(–) Contribuição social (164) (171)

(=) Lucro líquido do exercício 1.222 1.281
(/) Quantidade de ações 2.000.000 2.000.000

(=) Lucro líquido por ação - em Reais 0,61 0,64

Ações ordinárias 1.000.000 1.000.000

Ações preferenciais 1.000.000 1.000.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais, exceto lucro por ação)

2017 2016
Lucro líquido do exercício 1.222 1.281
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício 1.222 1.281
Atribuível ao acionista

Controlador 1.222 1.281

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.

2017 2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício 1.222 1.281
Variação nas contas patrimoniais: (2.716) 603
Créditos tributários 5 65
Outros créditos a receber (2.357) (529)
Obrigações a pagar 22 (8)
Impostos, contribuições e encargos a recolher 486 435
Outras contas a pagar (872) 640
Caixa (consumido)/gerado pelas operações (1.494) 1.884

2017 2016
Imposto de renda sobre o lucro - pago (395) (403)
Contribuição social sobre o lucro - pago (166) (153)
(Redução)/aumento líquido de caixa

e equivalentes de caixa (2.055) 1.328
Dividendos pagos (304) (110)
Caixa líquido consumido nas atividades

de financiamento (304) (110)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.401 1.183
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 42 2.401

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A BB MAPFRE Assistência S.A. (doravante referida também como “Companhia”), constituída em

29 de setembro de 2010, é uma sociedade anônima que tem por objeto, nos termos da legislação em vigor,

a prestação de serviços de assistência em geral e serviços de telemarketing. A Companhia está sediada

na Rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles nº 3.225, São Carlos, São Paulo e cadastrada no

CNPJ 12.749.559/0001-06.

2. ELABORAÇÃOEAPRESENTAÇÃODASDEMONSTRAÇÕESFINANCEIRASINDIVIDUAIS

Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas a partir das

diretrizes contábeis emanadas pela Lei das Sociedades por Ações e estão apresentadas de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de

Pronunciamentos Contábeis (CPC).

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

2017 2016
Ativo
Circulante 12.955 12.955
Disponível 42 2.401

Caixa e equivalentes de caixa 42 2.401
Títulos e créditos a receber 12.913 10.554

Créditos tributários 41 46
Outros créditos a receber 12.872 10.508

Ativo não circulante 45 52
Títulos e créditos a receber 45 52
Depósitos judiciais 45 52
Total do ativo 13.000 13.007

2017 2016
Passivo
Circulante 7.167 8.106
Contas a pagar 7.167 8.106

Obrigações a pagar 370 362
Impostos e encargos a recolher 345 381
Impostos e contribuições 123 162
Outras contas a pagar 6.329 7.201

Patrimônio líquido 5.833 4.901
Capital social 2.000 2.000
Reservas de lucros 3.833 2.901

Total do passivo e patrimônio líquido 13.000 13.007

Fernando Barbosa de Oliveira - Diretor Presidente

Luis Gutiérrez Mateo

Andre Renato Viard Fortino

Simone Pieretti Gonçalves

CRC 1SP 183717/O-5

DIRETORIA

CONTADORA

BB MAPFRE Assistência S.A.
CNPJ 12.749.559/0001-06

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.


