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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO      
Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e societárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras Consolidadas e 
Individuais, referentes às atividades da MAPFRE Investimentos e 
Participações S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto aos 
pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
Agradecemos aos nossos acionistas, clientes e parceiros a confiança em 

nós depositada. Aos nossos profissionais, o reconhecimento pela 
dedicação e qualidade dos trabalhos realizados.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2020
A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

Reservas de lucros
Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva  
estatutária

Lucros/Prejuízos  
acumulados Total

Participação de  
não controladores Total

Saldos em 1º de janeiro de 2015 62.471 554 6.417 – 69.442 31 69.473
Prejuízo do exercício – – – (7.305) (7.305) 3 (7.302)
Absorção de prejuízos – (554) (6.417) 6.971 – – –
Distribuição de dividendos de não controladores – – – – – (23) (23)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 62.471 – – (334) 62.137 11 62.148
Prejuízo do exercício – – – (9.787) (9.787) 2 (9.785)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 62.471 – – (10.121) 52.350 13 52.363

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A MAPFRE Investimentos e Participações S.A. (doravante denominada por “Companhia”), tem como objeto social a participação em sociedades.  
A Companhia foi constituída em 25 de outubro de 2010, iniciando suas operações em 5 de novembro de 2010. Está sediada na Avenida das Nações 
Unidas, 11.711, 21º andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº 12.865.557/0001-74. A Companhia é controlada pela MAPFRE Holding do Brasil 
Ltda., a qual detém 100% de participação societária. Controladas: A MAPFRE Investimentos Ltda., (anteriormente denominada “MAPFRE  Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.”), doravante denominada por “MAPFRE Investimentos”, é uma sociedade que tem por objeto o exercício profissional 
da gestão de recursos, bem como a distribuição de cotas de fundos de investimento dos quais seja gestora, atuando em conformidade com a ICVM 
nº 558/15. Em 12 de agosto de 2016 o Banco Central do Brasil - BACEN aprovou o pedido de cancelamento da autorização para funcionamento,  
em decorrência da mudança de objeto social, conforme deliberado na AGE de 05 de abril de 2016. A MAPFRE Administradora de Consórcios S.A. 
(doravante denominada por “Administradora”), foi constituída em 17 de agosto de 2012, obteve autorização para operar pelo BACEN em 11 de outubro 
de 2012, iniciando suas atividades em 17 de dezembro de 2012. A Administradora tem como objetivo a administração de grupos de consórcios de bens 
móveis e imóveis. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram aprovadas pela Diretoria em 07 de fevereiro de 2020. 
Em 31 de dezembro de 2016, a estrutura societária da Companhia é a seguinte:

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais))

Controladora Consolidado
Nota 2016 2015 2016 2015

Receitas de prestação 
 de serviços 8b – – 54.118 42.035
Outras receitas/despesas 
 operacionais 8b – – (16.382) (13.588)
Resultado operacional – – 37.736 28.447
Despesas administrativas 8c (613) (375) (47.112) (38.911)
Despesas com tributos 8d (155) (170) (5.660) (3.952)
Resultado de equivalência 
 patrimonial 5 (11.768)  (7.310) – –
Resultado financeiro 8a 3.716 1.237 7.625 8.736
Resultado antes dos 
 impostos (8.820) (6.618) (7.411) (5.680)
Imposto de renda 9 (696) (499) (1.599) (1.068)
Contribuição social 9 (271) (188) (850) (553)
Ativo fiscal diferido – – 75 (1)
Prejuízo do exercício (9.787) (7.305) (9.785) (7.302)
Atribuível aos controladores – – (9.787) (7.305)
Atribuível aos não controladores – – 2 3

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Prejuízo do exercício (9.787) (7.305) (9.785) (7.302)
Ajustes para: 11.768 7.310 2.826 1.796
Depreciações e amortizações – – 526 530
Equivalência patrimonial 11.768 7.310 – –
Provisão para passivos contingentes – – 89 1
Ativo fiscal diferido – – (75) 934
Provisão de impostos no resultado – – 1.482 –
Participações no lucro – – 804 331
Variação nas contas  patrimoniais (1.981) (22.884) 7.241 5.654
Aplicações (944) (23.047) 9.234 21.022
Outros créditos (219) (330) (1.945) (309)
Outras obrigações (818) 493 (48) (15.059)
Caixa líquido (consumido)/
 gerado pelas atividades 
  operacionais – (22.879) 282 148
Atividades de investimento
Redução de capital de controlada – 15.113 – –
Juros sobre o capital próprio 
 recebido – 7.764 – –
Imobilizado – – (159) (38)
Intangível – – (96) (143)
Caixa líquido gerado/
 (consumido) nas atividades de 
  investimento – 22.877 (255) (181)
Atividades de financiamento
Redução de capital – – – (15)
Pagamento de dividendos/Juros 
 sobre o capital próprio – – – (7)
Caixa líquido gerado/
 (consumido) nas atividades de 
  financiamento – – – (22)
Aumento/(redução) líquido de 
 caixa e equivalentes de caixa – (2) 27 (55)
Caixa e equivalentes de caixa no 
 início do exercício 1 3 12 66
Caixa e equivalentes de caixa no 
 fim do exercício 1 1 39 11

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2016 2015 2016 2015

Ativo
Circulante 26.778 28.025 58.465 64.163
Disponibilidades 1 1 7 11
Aplicações 4 24.569 26.035 49.208 56.992
Outros créditos 2.208 1.989 9.250 7.160
Rendas a receber – – 4.192 3.363
Outros créditos a receber 2.208 1.989 5.039 3.788
Despesas antecipadas – – 19 9
Não circulante 26.704 36.062 4.140 5.899
Aplicações 4 2.410 – 2.410 3.828
Outros créditos – – – 69
Investimentos 5 24.294 36.062 – –
Imobilizado 6 – – 1.383 1.621
Intangível 6 – – 347 381
Total do ativo 53.482 64.087 62.605 70.062

Controladora Consolidado
Nota 2016 2015 2016 2015

Passivo
Circulante 1.132 1.950 10.242 7.914
Outras obrigações 1.132 1.950 10.242 7.914
Sociais e estatutárias – – 599 533
Fiscais e previdenciárias 1.078 1.910 2.385 2.587
Diversas 54 40 7.258 4.794
Patrimônio líquido 52.350 62.137 52.363 62.148
Aos acionistas da controladora 7 52.350 62.137 52.350 62.137
Capital social 62.471 62.471 62.471 62.471
Prejuízos acumulados (10.121) (334) (10.121) (334)
Participação de 
 não controladores – – 13 11

Total do passivo 53.482 64.087 62.605 70.062
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em milhares de Reais)

MAPFRE Investimentos e Participações S.A.
CNPJ: 12.865.557/0001-74

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
 FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
a) Base para preparação
As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com a obser-
vância das disposições da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 
e alterações introduzidas pelas Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09 e com a 
implementação dos normativos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC, assim como com as normas e instruções do Banco Cen-
tral do Brasil - BACEN. As demonstrações financeiras consolidadas foram 
elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro 
- “IFRS”, emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.  
b) Critérios de consolidação: Considera-se controlada a sociedade na 
qual a Companhia, direta ou através de suas controladas, é titular de direi-
tos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância 
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos Administrado-
res. As participações no patrimônio líquido e no resultado das controladas, 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas, não pertencentes 
na totalidade à Companhia, foram classificadas como participação de não 
controladores. As controladas elaboram suas demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às enti-
dades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN. Além da 
MAPFRE Investimentos e Participações S.A., instituição controladora, con-
solidou-se as demonstrações financeiras das companhias controladas di-
retas a seguir relacionadas:

Participação Societária
Companhias 2016 2015
Controladas diretas:
MAPFRE Administradora de Consórcios S.A. 100,00% 100,00%
MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores 
 Mobiliários S.A. 99,90% 99,90%
c) Continuidade: A Administração considera que possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração 
não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
com base nesse princípio. d) Base para avaliação, apresentação e moe-
da funcional: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo 
com o custo histórico, com exceção dos ativos financeiros designados pelo 
valor justo por meio do resultado. A moeda funcional das Companhias é o 
Real. e) Uso de estimativas e julgamentos: As demonstrações financei-

ras individuais e consolidadas incluem estimativas e premissas revisadas 
periodicamente pela Companhia, como a mensuração de provisão para 
outros créditos de liquidação duvidosa, valorização de determinados ins-
trumentos financeiros, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida 
útil de determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes 
destas estimativas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao proces-
so de sua determinação. f) Segregação entre circulante e não circulan-
te: As Companhias efetuaram a segregação de itens patrimoniais em circu-
lante e não circulante considerando a expectativa de realização de até 
doze meses e posterior a doze meses, respectivamente.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas de forma con-
sistente em todos os exercícios apresentados nas demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas. a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem 
caixa, saldos em conta movimento sem vencimento, aplicações financeiras 
resgatáveis no prazo de noventa dias, com risco insignificante de mudança 
de seu valor justo e que não estejam vinculados como garantia das provi-
sões técnicas. Os valores são utilizados pelas Companhias para o geren-
ciamento de seus compromissos a curto prazo. b) Ativos financeiros:  
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção 
da Administração, nas seguintes categorias: • Títulos para negociação;  
• Títulos disponíveis para venda; e • Títulos mantidos até o vencimento.  
Os títulos classificados para negociação e os disponíveis para venda são 
avaliados, na data do balanço, pelo seu valor de mercado e os classifica-
dos como títulos mantidos até o vencimento são avaliados pelo seu custo 
de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. 
Os títulos para negociação estão classificados no ativo circulante, indepen-
dentemente do prazo de vencimento. Os ajustes para o valor de mercado 
dos títulos classificados para negociação são reconhecidos no resultado 
do período. Os ajustes para o valor de mercado dos títulos classificados 
como disponíveis para venda são contabilizados em contrapartida à conta 
destacada de patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários, sendo 
transferidos para resultado do período quando da efetiva realização, por 
meio da venda definitiva dos respectivos títulos e valores mobiliários.  
c) Redução ao valor recuperável dos ativos: A Administração revisa 
anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recu-
perável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido 
excede o valor recuperável, é constituída provisão para perda ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. d) Investimentos: Os investi-
mentos em sociedades controladas são avaliados pelo  método de equivalên-

cia patrimonial e reconhecidos nas demonstrações  financeiras  individuais. 
Outros investimentos são avaliados pelo custo histórico de aquisição.  
e) Imobilizado: O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, ajusta-
do pela depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método 
linear para sistema de processamento de dados, veículos e móveis e equi-
pamentos de uso. f) Ativo intangível: Gastos de desenvolvimento interno 
de sistemas, incluído o custo de mão de obra direta, são reconhecidos 
como ativo intangível somente se os custos de desenvolvimento puderem 
ser mensurados de maneira confiável e se os benefícios econômicos futu-
ros forem prováveis, e existir ainda a intenção e recursos suficientes para 
concluir o desenvolvimento desses sistemas. g) Provisões, passivos e 
ativos contingentes: Uma provisão é constituída baseada em um históri-
co de eventos ocorridos, e quando seja provável que um recurso econômi-
co venha ser exigido para liquidar uma obrigação. As contingências passi-
vas são objeto de avaliação individualizada, efetuada pela assessoria jurí-
dica da Distribuidora, quanto às probabilidades de perdas. São provisiona-
das quando a probabilidade de perda for avaliada como “provável”, confor-
me critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC 25 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes emitido pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis - CPC. Passivos contingentes são divulgados se 
existir uma possível obrigação futura, resultante de eventos passados ou 
se existir 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 
somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis defini-
tivas, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho 
como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxi-
to provável são apenas divulgados. h) Receitas e despesas: As receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência e consideram, 
quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado 
ou de provável realização. i) Imposto de renda e contribuição social: O 
imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescida de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 
240 no exercício e a contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à 
alíquota de 9% (15% para as empresas controladas) sobre o lucro tributá-
vel. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exer-
cício, calculado com base nas alíquotas vigentes na data de apresentação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e somado de 
eventual ajuste de imposto a pagar com relação aos exercícios anteriores.
4. APLICAÇÕES
Apresentamos a seguir a composição dos ativos financeiros por prazo e 
por título. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria de “Tí-
tulos mantidos até o vencimento” estão apresentados no ativo circulante ou 
não circulante, de acordo com o vencimento dos títulos:

67,70%

MAPFRE 
Investimentos Ltda.

MAPFRE Investimentos 
e Participações S.A.

100%

100%

98,80%

0,10%

0,33%0,87%

7,27%

Cartera MAPFRE
(ES)

Bolsa de Valores
 Madrid

MAPFRE S.A.

FANCY

MAPFRE Brasil
Participações S.A.

MAPFRE Administradora
de Consórcios S.A.

32,30%

99,90%

100%

99,22%

EXTERIOR

BRASIL

MAPFRE Holding 
do Brasil Ltda.

MAPFRE
Internacional

1,08% 91,66%

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Prejuízo do exercício (9.787) (7.305) (9.785) (7.302)
Atribuível aos controladores – – (9.787) (7.305)
Atribuível aos não controladores – – 2 3

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Usina São Francisco S/A
C.N.P.J. (MF) - 71.324.792/0001-06 - NIRE - 353.000.2577-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Usina São Francisco S/A, a
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social da Usina 
Santo Antonio S/A, na Fazenda Santo Antonio, no Município e Comarca 
de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 2020, às 

dia: a) Destituição do atual Diretor Financeiro da Sociedade; b) Indicação 
e Eleição de novo Diretor Financeiro da Sociedade; e, c) Outros assuntos 
de interesse da Sociedade, se houver. Sertãozinho (SP), 11 de fevereiro 
de 2020. Clésio Antonio Balbo - Diretor Presidente (11-12-13)

Usina Santo Antonio S/A
C.N.P.J. (MF) - 71.324.784/0001-51 - NIRE - 353.000.2578-4
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Usina Santo Antonio S/A, 
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, na
Fazenda Santo Antonio, no Município e Comarca de Sertãozinho, Esta-

de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Desti-
tuição do atual Diretor Financeiro da Sociedade; b) Indicação e Elei-
ção de novo Diretor Financeiro da Sociedade; e, c) Outros assuntos de
interesse da Sociedade, se houver. Sertãozinho (SP), 11 de fevereiro de 
2020. Clésio Antonio Balbo - Diretor Presidente  (11-12-13)

Agropecuária Iracema Ltda.
C.N.P.J. (MF) - 04.582.047/0001-61 - NIRE - 352 1703888 2

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Sócios Quotistas
Ficam convocados os Senhores Quotistas da Agropecuária Iracema 
Ltda., a se reunirem em Assembleia Geral de Sócios Quotistas, na sede 
social, na Fazenda Santo Antonio, no Município e Comarca de Sertãozi-
nho, Estado de São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 2020, às 10h00min, 

 
a) Destituição do atual Diretor Financeiro da Sociedade; b) Indicação e 
Eleição de novo Diretor Financeiro da Sociedade; e, c) Outros assuntos 
de interesse da Sociedade, se houver. Sertãozinho (SP), 11 de fevereiro 
de 2020. Clésio Antonio Balbo - Diretor Presidente (11-12-13)

CB Holding S/A
CNPJ 11.433.287/0001-60

Demonstrações Contábeis dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em milhares de reais)
Relatório da Administração - Exercício Social 2017. Senhores Acionistas, A Administração da CB Holding S.A. (“CB Holding” ou “Companhia”) em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de 
V.Sas. o Relatório da administração e as correspondentes Demonstrações contábeis, referentes ao exercício social findo em 31/12/2017 em formato resumido. Perfil da Companhia: A CB Holding é uma companhia nacional, com
sede e foro em São Paulo, Capital, na Rua Hungria, 888, 3º andar, parte, constituída como sociedade por ações de capital fechado, sendo sua atividade principal a participação em outras sociedades como acionista ou sócia, no país
e/ou no exterior. Controladora da Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, a CB Holding possui 353.366 ações ordinárias de emissão da Bardella S.A., representativas de 58,1967% do capital votante e de 23,06% do capital total e 15.621
ações preferenciais representativas de 1,57 % do capital total.

Balanços Patrimoniais 31/12/2017 31/12/2016
Ativo/Circulante 2.978 2.872
 Caixa e equivalentes de caixa 2.911 2.872
 Impostos a recuperar 67 –
Não circulante 48.883 74.030
 Investimentos 48.883 74.030
Total do Ativo 51.861 76.902
Passivo/Circulante 51 112
 Outras contas a pagar 10 –
 Imposto de renda e contribuição social 41 112
Patrimônio líquido 51.810 76.790
 Capital social 11.944 11.944
 Reservas de capital 23.542 23.361
 Ágio em transação de capital (2.861) (2.861)
 Ajustes de avaliação patrimonial 41.288 44.449
 Prejuízos acumulados (22.103) (103)
Total do Passivo 51.861 76.902

Demonstrações de resultados
Outras receitas (despesas) operacionais 31/12/2017 31/12/2016
 Despesas gerais (32) (20)
 Despesas Financeiras (7) (8)
 Receitas financeiras 279 376
 Resultado da equivalência patrimonial (22.544) (23.321)
Prejuízo operacional (22.304) (22.973)
Prejuízo antes do IR e CS (22.304) (22.973)
 Imposto de renda e contribuição social (72) (127)
Prejuízo líquido do exercício (22.376) (23.100)
 Prejuízo líquido por lote de mil ações - R$ (1,87) (1,93)
 Quantidade de ações ao final do exercício 11.944.101 11.944.101

Demonstrações das mutações do 
patrimônio líquido

Reservas 
de capital

Reservas  
de lucros

Outros resultados  
abrangentes

Capital Incentivos Lucros Ágio em Ajustes de avaliação Prejuízos
social fiscais Legal a realizar transação de capital patrimonial acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2016 11.944 23.361 – 22.999 (2.977) 22.185 – 77.511
Prejuízo do exercício – – – – – – (23.100) (23.100)
Reserva de ajuste avaliação patrimonial (investida)   – – – – – 22.264 – 22.264
Ágio em transação de capital (investida) – – – – 117 – – 117
Destinações: Compensação de prejuízo – – – (22.999) – – 22.999 –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 11.944 23.361 – – (2.861) 44.449 (103) 76.790
Prejuízo do exercício – – – – – – (22.376) (22.376)
Ajustes de equivalência patrimonial (investida) – – – – – (557) 557 –
Reserva de ajuste avaliação patrimonial (investida)   – – – – – (2.604) – (2.604)
Incentivos fiscais (investida) – 182 – – – – (182) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 11.944 23.543 – – (2.861) 41.288 (22.103) 51.810

Claudio Bardella  
Diretor-Presidente  

Vera Cecília Muniz Bardella 
Diretora Vice-Presidente 

Ana Luiza Bardella  
Diretora Adjunta 

João Carlos Purkote 
Contador CRC 1SP157092/O-9

As Demonstrações Financeiras Completas escontram-se disponíves na sede da Companhia 

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
31/12/2017 31/12/2016

Lucro líquido antes do IR e CS (22.304) (22.974)
Ajustes por: Equivalência patrimonial 22.544 23.321

240 347
Variações nos ativos e passivos (128) (391)
Redução/aumento em impostos a recuperar (67) 25

Aumento em IR e CS – 31
Redução em outras contas a pagar (61) (447)
Imposto de renda e contribuição social (72) (127)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais   40 (171)
Diminuição/aumento do caixa e equivalentes de caixa 40 (171)
Demonstração da diminuição/aumento do caixa
 e equivalentes de caixa: No início do exercício 2.872 3.043
No fim do exercício 2.912 2.872

40 (171)

MAPFRE Investimentos e Participações S.A. - CNPJ 12.865.557/0001-74

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora
2016 2015

Títulos
de 1 a  

30 dias
de 181  

a 360 dias
Acima de  
360 dias

Valor  
contábil

Valor  
mercado

Ganho/Perda  
não realizado

Valor  
contábil

Títulos para negociação 6.705 14.628 1.911 23.244 23.244 – 22.034
Fundos exclusivos
Debêntures – – 290 290 290 – –
Letras financeiras - LF – 473 – 473 473 – 489
Letras financeiras do tesouro - LFT 7 14.155 1.621 15.783 15.783 – 7.273
Fundos de investimentos - 
 abertos/outros 1.946 – – 1.946 1.946 – 2.089
Swap – – – – – – 31
Operações compromissadas 4.756 – – 4.756 4.756 – 12.159
Outros/caixa/valores a 
 pagar/valores a receber (4) – – (4) (4) – (7)
Títulos mantidos até 
 o vencimento 1.326 42 2.367 3.735 3.726 (9) 4.001
Fundos exclusivos
Letras do tesouro nacional - LTN 1.096 – – 1.096 1.096 – 1.120
Notas do tesouro nacional - NTN 230 42 2.367 2.639 2.630 (9) 2.881
Total 8.031 14.670 4.278 26.979 26.970 (9) 26.035

Consolidado
2016 2015

Títulos
de 1 a  

30 dias
de 181  

a 360 dias
Acima de  
360 dias

Valor  
contábil

Valor  
mercado

Ganho/Perda  
não realizado

Valor  
contábil

Títulos para negociação 12.137 31.762 2.538 46.437 46.437 – 52.991
Fundos exclusivos
Debêntures 135 – 290 425 425 – –
Letras financeiras - LF – 656 – 656 656 – 957
Letras financeiras do tesouro - LFT 10 19.635 2.248 21.893 21.893 – 23.993
Notas do tesouro nacional - NTN – 11.471 – 11.471 11.471 – –
Fundos de investimentos - 
 abertos/outros 2.699 – – 2.699 2.699 – 4.118
Swap – – – – – – 31
Operações compromissadas 9.298 – – 9.298 9.298 – 23.899
Outros/caixa/valores a 
 pagar/valores a receber (5) – – (5) (5) – (7)
Títulos mantidos até 
 o vencimento 1.839 58 3.284 5.181 5.168 (13) 7.829
Fundos exclusivos
Letras do tesouro nacional - LTN 1.520 – – 1.520 1.520 – 2.192
Notas do tesouro nacional - NTN 319 58 3.284 3.661 3.648 (13) 5.637
Total 13.976 31.820 5.822 51.618 51.605 (13) 60.820
5. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

MAPFRE Distribuidora  
de Títulos e Valores  

Mobiliários S.A.
MAPFRE Administradora  

de Consórcios S.A. Total
Dados das investidas
Capital social 7.100 52.000 59.100
Quantidade de ações 999 127.363.234 –
Percentual de participação 99,90% 100%
Patrimônio líquido 13.933 10.374 24.307
Resultado do exercício 2.561 (14.327) –
Saldo em 31 de dezembro de 2014 30.649 35.600 66.249
Dividendos e juros sobre capital próprio (7.764) – (7.764)
Redução de capital (15.113) – (15.113)
Resultado de equivalência patrimonial 3.589 (10.899) (7.310)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 11.361 24.701 36.062
Resultado de equivalência patrimonial 2.559 (14.327) (11.768)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 13.920 10.374 24.294
6. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Consolidado
2016 2015

Imobilizado Taxa anual Valor custo Depreciação Saldo líquido Saldo líquido
Instalações 10% 899 (498) 401 490
Móveis e equipamentos de uso 10% 1.115 (604) 511 622
Sistema de comunicações equipamentos 20% 298 (159) 139 169
Sistema de processamento de dados 20% 332 (248) 84 107
Veículos 10% 652 (404) 248 233
Total 3.296 (1.913) 1.383 1.621

Consolidado
2016 2015

Intangível Taxa anual Valor custo Amortização Saldo líquido Saldo líquido
Software 20% 722 (375) 347 381
Total 722 (375) 347 381
7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social: O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 62.471 (R$ 62.471 em 2015)  
e está representado por 26.527.694 (26.527.694 em 2015) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.  
b) Reserva legal: Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo 

ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. c) Reserva estatutária: Criada 
com objetivo de prover fundos que garantam o nível de capitalização entre outros. Será constituída por parcela do 
lucro líquido remanescente após as deduções estabelecidas no estatuto social, por proposta aos acionistas em 
Assembleia Geral. d) Dividendos: O estatuto determina a distribuição de dividendos mínimos de 25% sobre o 
lucro líquido, depois de deduzida a reserva legal.

8. DETALHAMENTO DO RESULTADO
Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
a) Resultado financeiro
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 3.318 1.237 7.227 8.736
Receitas com crédito tributário 398 – 398 –
Total 3.716 1.237 7.625 8.736
b) Resultado operacional:
Receitas de prestação de serviços – – 54.118 42.035
Outras receitas operacionais – – 1.650 1.110
Outras despesas operacionais – – (18.032) (14.698)
Total – – 37.736 28.447
c) Despesas administrativas
Pessoal próprio (133) (190) (23.773) (18.241)
Despesas com serviços de terceiros (80) (112) (2.943) (2.798)
Despesas de processamento de dados – – (4.039) (3.975)
Despesas com serviços de terceiros especializados – – (1.675) (1.143)
Despesas de transportes – – (2.175) (2.269)
Depreciações e amortizações – – (526) (530)
Despesas com comunicação – – (2.231) (2.468)
Remuneração variável – – (5.189) (4.129)
Outras (400) (73) (4.561) (3.358)
Total (613) (375) (47.112) (38.911)
d) Despesas tributárias
COFINS (132) (139) (3.488) (2.370)
PIS (23) (28) (679) (426)
ISS – – (1.420) (1.096)
Outros – (3) (73) (60)
Total (155) (170) (5.660) (3.952)
9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Controladora
2016 2015

Imposto  
de renda

Contribuição  
social

Imposto  
de renda

Contribuição  
social

Resultado antes dos impostos e participações (8.820) (8.820) (6.618) (6.618)
Equivalência patrimonial 11.768 11.768 7.310 7.310
Participações sobre o resultado – – 1.399 1.399
Resultado ajustado 2.948 2.948 2.091 2.091
Adições (exclusões) permanentes
Despesas indedutíveis 57 57 – –
Lucro fiscal do exercício 3.005 3.005 2.091 2.091
Imposto de renda à alíquota de 15% e contribuição 
 social à alíquota de 9% (727) (271) (499) (188)
Incentivos Fiscais 31 – – –
Total (696) (271) (499) (188)

Consolidado
2016 2015

Imposto  
de renda

Contribuição  
social

Imposto  
de renda

Contribuição  
social

Resultado antes dos impostos e participações (7.411) (7.411) (5.680) (5.680)
Juros sobre capital próprio – – 1.400 1.400
Resultado ajustado (7.411) (7.411) (4.280) (4.280)
Adições (exclusões) temporárias
Provisão para participação sobre o resultado 598 598 533 533
Reversão provisão para participação sobre o resultado 2 2 (1.367) (1.367)
Gastos com ativos diferidos (533) (533) (230) (230)
Provisão para contingências trabalhistas (231) (231) 8 8
Adições (exclusões) permanentes
Despesas indedutíveis 600 600 366 366
Lucro fiscal do exercício (6.975) (6.975) (4.970) (4.970)
Imposto de renda à alíquota de 15% e
 contribuição social à alíquota de 9% 2.211 391 (865) (553)
Adicional de imposto de renda (418) – (220) –
Incentivos fiscais 57 – – –
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador – – 17 –
Prejuízo fiscal/base negativa (3.601) (1.296) – –
Impostos diferidos sobre créditos tributários 152 55 – –
Total (1.599) (850) (1.068) (553)
10. PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
As controladas possuem plano de previdência complementar, proporcionado pela MAPFRE Previdência S.A., 
aos seus colaboradores, cujos benefícios compreendem pensão e complemento de aposentadoria. O regime do 
plano é de contribuição definida, sendo que as contribuições efetuadas durante o exercício totalizaram R$ 94 
(R$ 104 em 2015).

Daniele Gomes Yoshida - CRC 1SP 255783/O-1Wilson Toneto - Presidente Elíseo João Viciana Miguel Gómez Bermúdez

CONTADORADIRETORIA
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