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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais)

ATIVO Notas 2016

CIRCULANTE ................................................................................... 10.064

Disponível ......................................................................................... 3 37

Caixa e bancos ............................................................................... 37

Aplicações ........................................................................................ 4 10.027

ATIVO NÃO CIRCULANTE ........................................................... 10.130

Realizável a longo prazo .................................................................. 10.130

Aplicações ...................................................................................... 4 10.130

TOTAL DO ATIVO ............................................................................ 20.194

PASSIVO Notas 2016

CIRCULANTE ................................................................................... 124

Contas a pagar ................................................................................. 124

Obrigações a pagar ........................................................................ 5.1  51

Impostos e contribuições ............................................................... 5.2 73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................................ 6 20.070

Capital social ..................................................................................... 6.1 20.000

Reservas de lucros ............................................................................ 6.2 70

TOTAL DO PASSIVO ........................................................................ 20.194

Notas 2016

Despesas administrativas ................................................................. 9.a (33)
Despesas com tributos ...................................................................... 9.b  (71)
Resultado financeiro ......................................................................... 9.c 257

Resultado operacional ........................................................................ 153

Resultado antes dos impostos e participações .................................. 153
Imposto de renda .............................................................................. 10 (30)
Contribuição social ........................................................................... 10 (31)

Lucro líquido do exercício .............................................................. 92

(/) Quantidade de ações ...................................................................  20.000.000
Lucro líquido por ação (em reais) ..................................................... 0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais, )

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CAPITAL RESERVA RESERVA LUCROS
DISCRIMINAÇÃO SOCIAL LEGAL  ESTATUTÁRIA  ACUMULADOS TOTAL

Saldos em 31 de dezembro 2015 ................................................................ - - - - -

Aumento de Capital:
Por subscrição conforme Ago/e de 03/11/2015 ........................................                                   - - - - -
Portaria susep n.º 6.619 de 29/07/2016 ......................................................                            20.000  -  -  - 20.000

Resultado líquido do exercício ................................................................                                   - - - 92 92
Proposta p/ distribuição do resultado

Reserva legal ...........................................................................................                                   - 4 -  (4)  -
Reservas estatutárias ...............................................................................                                   - -  66 (66) -
Dividendos a pagar .................................................................................                                   - - -  (22) (22)

Saldos em 31 de dezembro 2016 ................................................................ 20.000 4 66 - 20.070

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1- Contexto operacional e informações gerais:
A MG Seguros, Vida e Previdência S/A (“Seguradora”) , com sede à Av. Alvares Cabral, 1707
-3º andar- Bairro de Lourdes – Belo Horizonte- MG , CEP 30.170-915 ( parte), constituída
conforme Ata Geral de Constituição de 03/11/2015, autorizada a operar  com seguro de Pessoas
e planos de previdência privada  pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)  em todo
território nacional através da Portaria da SUSEP 6.619 datada de 29/07/2016 e  publicada em
22/08/2016 no Diário Oficial da União, data a partir da qual, teve seus registros devidamente
regularizados perante o comercio e  entes reguladores do mercado, quando obteve o NIRE nº
31300115640 da JUCEMG – Junta Comercial do Estado de Minas Gerais bem como  o CNPJ
26.136.748/0001-00 da Receita Federal do Brasil.
O capital Social inicial integralizado pelos acionistas no valor de R$ 20.000 mil é superior ao
mínimo requerido de R$ 15.000 mil exigido para seguradoras, conforme dispõe a Resolução
CNSP nº 321/2015 e alterações posteriores, o que demonstra a suficiência de capital, estando
o mesmo adequado. E, uma vez que a seguradora não assumiu riscos operacionais de qualquer
tipo ou espécie, a sua Demonstração de adequação do Capital está deduzida dos custos pré-
operacionais apropriados no exercício.
Em virtude de atos societários terem sido registrados na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – JUCEMG em 09/09/2016, a empresa, obrigada pela lei das Sociedades por Ações
6.404 de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, apresenta as demonstrações
financeiras abrangendo o período de 01/08/2016 a 31/12/2016.
Como a Seguradora não iniciou as suas atividades operacionais, o seu capital social encontra-
se distribuídos em aplicações financeiras em títulos de renda fixa privados mantidos até o
vencimento e aplicações disponíveis mantidas para negociação em renda fixa privados.
A variação financeira e resultados abrangentes do exercício estão refletidos em contas próprias
nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2.016.

2- Política contábil
As principais políticas adotadas pela Seguradora para registro das suas transações estão descritas
abaixo. Estas políticas são aplicadas de forma consistente para o período apresentado, salvo
disposições em contrário.

2.1- Apresentação das Demonstrações Financeiras:
As Demonstrações Financeiras foram preparadas segundo a premissa da continuidade operacional
e atendem ao disposto na lei das sociedades por ações 6.404/76 alterada pelas leis 11.638/07 e
11.941/09, observando as normas expedidas pelo Conselho nacional de Seguros Privados – CNSP,
e com obediência ao modelo determinado pela Superintendência  de Seguros privados – SUSEP,
conforme Circular 521/2015 e alterações posteriores conjugadas com as normas emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos contábeis – CPC, na parte aplicável ás circunstancias.
A Demonstração do Fluxo de Caixa está sendo apresentada pelo método indireto.

2.2- Moeda Funcional:
As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da
Seguradora. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma

2.3- Reconhecimento das Receitas e Despesas:
As Receitas e Despesas são reconhecidas pelo regime contábil de competência do exercício.

2.4- Ativos Financeiros:
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A
administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial,
nas seguintes categorias:

I. Valor justo por meio do resultado (“mantido para negociação”) - Representam títulos e
valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados.
São contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, ajustado ao seu respectivo valor justo e classificados no ativo circulante. As mudanças
no valor justo desses ativos, incluindo rendimentos e ganhos ou perdas são reconhecidos no
resultado do período;

II. Disponíveis para venda – Representam títulos e valores mobiliários que não se enquadram
nas classificações de “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o vencimento”. São
contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são
apropriados ao resultado do período e são ajustados aos seus respectivos valores de mercado,
classificados no ativo circulante e não circulante de acordo com os respectivos vencimentos.
Os ganhos e as perdas decorrentes das variações dos valores justos não realizados são
reconhecidos na rubrica “Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários” no patrimônio líquido,
líquidos dos correspondentes efeitos tributários. As valorizações e desvalorizações, quando
realizadas, são apropriadas ao resultado do período, em contrapartida da mencionada conta no
patrimônio líquido; e

III. Mantidos até o vencimento - Representam títulos e valores mobiliários para os quais a
Sociedade tem intenção e capacidade de manter em carteira até o vencimento. Após seu
reconhecimento inicial, os ativos financeiros mantidos até o vencimento são mensurados pelo
custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, acrescido dos
rendimentos auferidos, os quais são apropriados no resultado do período

2.5- Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
A Administração da Seguradora realiza a análise de recuperabilidade dos seus ativos no mínimo
a cada data de balanço.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento
de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo financeiro.

Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:
· Inadimplência ou atrasos do devedor;
· Reestruturação de um valor devido a Seguradora em condições não consideradas em condições
normais;
· Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência;
· Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
· O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento; ou
· Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente.
Se um evento subsequente indicar reversão da perda, a diminuição na perda de valor é revertida
e registrada no resultado.
Para o balanço findo em 31/12/2016 não foram identificadas evidências de redução ao valor
recuperável de ativos financeiros.

3 – Caixa e Equivalentes de Caixa:
Representam numerário disponível em contas bancárias. Estes ativos apresentam risco
insignificante de alteração do valor justo, e são utilizados pela Seguradora na gestão das obrigações
de curto prazo e estão representados pela rubrica “Caixa e Bancos”.
O caixa e equivalentes de caixa referem-se a valores financeiros disponíveis provenientes da
integralização pelos acionistas do Capital Social, em dinheiro, no exercício social.

CONCILIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (EM MLHARES
DE REAIS)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 31/12/2016 31/07/2016 VARIAÇÃO

Banco Conta Depósitos - Pais ...................... 37 0 37

Caixa e Equivalentes a caixa ....................... 37 0 37

4 – Títulos e Valores Mobiliários – circulante e não circulante

4.1 - Aplicações Financeiras por Categoria e Vencimento em 31/12/2016:

Valor
Taxa Contábil/ % por

Categoria Juros Vencimento Mercado  Categoria

I - Valor justo por meio do resultado
CDB BANCO MERCANTIL ........... 103%CDI - 202 1,00%
CDB BANCO INTERMEDIUM ...... 105%CDI - 203 1,01%
III - Mantido até o Vencimento
CDB BANCO ABC S/A .................... 103% CDI 29/05/2017 2.532 12,56%
CDB BANCO ABC S/A .................... 104,2%CDI 26/07/2017 2.025 10,05%
CDB BANCO ABC S/A .................... 105,5%CDI 24/11/2017 5.065 25,13%
DPGE BANCO INTERMEDIUM ... 105% CDI 19/11/2018 10.130 50,25%

20.157 100%

Valor justo por Mantido até o
meio do resultado  vencimento Total

Circulante .................................... 405 9.622 10.027
Não Circulante ............................ 0 10.130 10.130

Total ............................................ 405 19.752 20.157

4.2- Movimentação das aplicações financeiras por Categoria

Valor justo por Mantido até o
meio do resultado vencimento Total

Saldo em 31/07/2016 ................... 0 0 0
Aplicações .................................. 400 19.500 19.900
Rendimentos ............................... 5 252 257

Saldo em 31/12/2016 ................... 405 19.752 20.157

5- Contas a pagar

5.1 – Obrigações a pagar
2016

Dividendos .................................................................................................... 22
Taxa de Fiscalização SUSEP ........................................................................ 29

51

5.2 – Impostos e Contribuições a pagar

2016

IRPJ 12/2016 ................................................................................................. 30
CSLL 12/2016 ............................................................................................... 31
COFINS 12/2016 ........................................................................................... 10
PIS 12/2016 ................................................................................................... 2

73

MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(CNPJ.: 26.136.748/0001-00)

Senhores Acionistas,
Atendendo as disposições legais vigentes, submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2016, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes.
A MG Seguros, Vida e Previdência S/A foi constituída em 03 de novembro de 2015 e, submeteu
à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pedido de autorização para funcionamento
como sociedade seguradora nos ramos de seguro de vida e planos de previdência privada.
Através da portaria nº 6.619 datada de 29/07/2016 e publicada em 22/08/2016, a SUSEP concedeu
a referida autorização para a Seguradora operar com seguro de vida e planos de previdência
privada em todo o território nacional.
As Demonstrações Financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, conjugadas com as normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados – CNSP.
Desempenho no período
A MG Seguros, Vida e Previdência S/A encerrou o exercício de 2016 com o montante de R$
20.157 mil de aplicações financeiras e patrimônio líquido de R$ 20.070 mil.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Sendo assim, o resultado da Companhia foi de R$ 92 mil, sendo a origem deste resultado
formada basicamente pela rentabilidade das aplicações financeiras.
Governança Corporativa
Em consonância com as melhores práticas empresariais, a seguradora busca a Governança
Corporativa, visando a manutenção e o aprimoramento das suas estruturas de Controles Internos,
Compliance e de Auditoria, as quais buscam, constantemente, a transparência nos padrões
mais elevados de integridade e de ética profissional e social. A segurança da informação
também é preocupação constante para a empresa.
Declaração sobre a capacidade financeira
Conforme requerido pela Circular SUSEP nº 517/2015 e atualizações posteriores, declaramos
que os títulos classificados na categoria “até o vencimento” serão mantidos.
Perspectivas e planos para 2017
A expectativa para o início das operações da Companhia é no decorrer do exercício de 2017,
e com isso a MG Seguros Vida e previdência S/A buscará ganhos no mercado segurador, em
princípio participando como consorciada nos consórcios do seguro obrigatório DPVAT.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2017.
Ricardo Annes Guimarães

Diretor - Presidente

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais)

2.016

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício ................................................................. 92

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros ............................................................................. (19.900)
Impostos e contribuições .................................................................. 73
Outras contas a pagar ....................................................................... 51

Caixa Consumido pelas Operações ................................................... (19.684)
Juros recebidos .................................................................................... (257)

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais .................. (19.941)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de Capital ............................................................................. 20.000
Distribuição de Dividendos ................................................................. (22)

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento ............... 19.978

Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa ........................ 37

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício ................... -
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício ..................... 37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em milhares de reais)

2016

Resultado Liquido do periodo .............................................................. 92
Resultado Abrangente Total ................................................................ 92

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

6 - Patrimônio líquido

6.1 - Capital social
O Capital Social subscrito da Seguradora é de R$ 20.000 mil, totalmente integralizado, dividido
em 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

AÇÕES Valor em
ACIONISTA ORDINARIAS % PARTICIPAÇÃO mil R$

FLAVIO PENTAGNA GUIMARAES 12.298.000 61,49 %  12.298
REGINA ANNES GUIMARÃES .... 1.912.000   9,56 %    1.912
RICARDO ANNES GUIMARÃES .  1.912.000   9,56 %    1.912
JOÃO ANNES GUIMARÃES ......... 1.912.000    9,56 %    1.912
DEMAIS ACIONISTAS ...................   1.966.000    9,83 %    1.966

TOTAL .............................................. 20.000.000 100,00 %  20.000

6.2- Reservas de lucros
A reserva legal é constituída ao final do exercício social com a destinação de 5% do lucro
líquido do exercício. Será constituída pela Seguradora até que o seu valor atinja 20% do capital
social em conformidade com a Lei.
O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, após as deduções legais, a constituição da
reserva legal e a distribuição de dividendos, deverá constituir a Reserva de Investimento e
Capital de Giro, que tem por finalidade assegurar investimentos no Ativo Permanente e
acréscimo do Capital de Giro da Companhia, podendo, inclusive, absorver prejuízos.

6.3- Dividendos
De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos equivalentes
a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado conforme legislação societária e estatuto social.
O Estatuto Social ainda autoriza a Seguradora, mediante proposta da Diretoria, aprovada pela
Assembleia Geral, a declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço.
Apresentamos o cálculo dos dividendos propostos:

2016

Lucro líquido ............................................................................................................ 92
Constituição da reserva legal .................................................................................. (4)

Base de cálculo dos dividendos .............................................................................. 88
Dividendos propostos no exercício – divulgado ..................................................... 22

Dividendos a pagar ................................................................................................. 22

7- Patrimônio líquido ajustado - PLA
O Patrimônio líquido ajustado foi calculado conforme Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015,
e alterações posteriores e está demonstrado conforme a seguir:

2016

Patrimônio Líquido ................................................................................................. 20.070

Patrimônio Líquido Ajustado – PLA ..................................................................... 20.070

8- Adequação de capital
2016

Capital Base (a) ....................................................................................................... 15.000
Capital de Risco (b) ................................................................................................. -

CR Subscrição (i) ................................................................................................. -
CR Crédito (ii) ...................................................................................................... -
CR Operacional (iii) ............................................................................................. -
CR Mercado ......................................................................................................... -

Patrimônio líquido ajustado .................................................................................... 20.070
Capital mínimo requerido – CMR: maior entre (a) e (b) (iv) ............................... 15.000

Suficiência de capital - R$ ..................................................................................... 5.070

(a) A Resolução CNSP nº 321/2015 de 15 de julho de 2015 e alterações posteriores, dispõe que
o Capital Base é o montante fixo de capital que a sociedade supervisionada deverá manter, a
qualquer tempo;

(b) A Resolução CNSP nº 321/2015 de 15 de julho de 2015 e alterações posteriores, dispõe que
Capital de Risco é o montante variável de capital que a sociedade supervisionada deverá
manter, a qualquer tempo, para garantir os riscos inerentes à operação.   
     
(i) A Resolução CNSP nº 321/2015 de 15 de julho de 2015 e alterações posteriores, dispõe

sobre os critérios de estabelecimento do capital de risco de subscrição das operações de
seguro e previdência complementar realizadas pelas sociedades seguradoras e entidades
abertas de previdência complementar.

(ii) A Resolução CNSP nº 321/2015 de 15 de julho de 2015 e alterações posteriores, dispõe
sobre os critérios de estabelecimento do capital adicional baseado no risco de crédito das
sociedades seguradoras, entidades  abertas de previdência complementar, sociedades de
capitalização e resseguradoras locais.

(iii) A Resolução CNSP nº 517/2015 de 30 de julho de 2015 e alterações posteriores, dispõe
sobre os critérios de estabelecimento do capital de risco baseado no risco operacional das
sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de
capitalização e resseguradores locais.

(iv) A Resolução CNSP nº 321/2015 de 15 de julho de 2015 e alterações posteriores, dispõe
sobre o capital mínimo requerido para autorização e funcionamento e sobre o plano de
regularização de solvência das sociedades seguradoras, das entidades abertas de
previdência complementar, das sociedades de capitalização e dos resseguradores locais.
Capital Mínimo Requerido (CMR) é o capital total que a sociedade supervisionada deverá
manter, a qualquer tempo, para operar, sendo equivalente ao maior valor entre o Capital
Base e o Capital de Risco.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(CNPJ.: 26.136.748/0001-00)

9- Detalhamento das contas de resultado
2016

a)Despesas Administrativas: ................................................................................. (33)

Despesas com serviços de terceiros ....................................................................... (17)
Despesas com localização e funcionamento ......................................................... (11)
Outras despesas administrativas ............................................................................. (5)

b)Despesas com Tributos: ...................................................................................... (71)

COFINS .................................................................................................................... (10)
PIS ............................................................................................................................ (2)
Taxa de Fiscalização SUSEP ................................................................................... (59)

c) Resultado Financeiro: 257

Rendimentos sobre ativos financeiros – CDB a valor justo por meio do resultado .... 5
Rendimentos sobre ativos financeiros – DPGE e CDB mantidos até o vencimento .. 252

10- Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de Renda e a Contribuição Social correntes são calculados mensalmente com base
no lucro tributável. O Imposto de Renda é calculado à alíquota de 15% acrescida do adicional
de 10%. A Contribuição Social é calculada à alíquota de 20%. O montante dos impostos
registrados no resultado da Sociedade em 2016 é de R$ 61 mil sendo o valor de R$ 30 mil para

o imposto de Renda e o valor de R$ 31 mil para a Contribuição Social.
2016

IRPJ CSLL

Lucro contábil ....................................................................... 153 153
Ajustes ao lucro contábil ....................................................... - -

Lucro real (fiscal) ................................................................ 153 153
Alíquota nominal ................................................................... 25% 20%

Total de tributos ...................................................................... - -
Despesa contabilizada ...........................................................  30 31

Tributo corrente ..........................................................             30                    31
Alíquota efetiva .................................................................... 19,61% 20,26%

11- Eventos Subsequentes
A MG Seguros, Vida e Previdência S/A avaliou os eventos subsequentes até 20/02/2017, data
da aprovação das demonstrações contábeis pela Administração.

Belo Horizonte- MG, 31 de dezembro de 2.016
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Diretor - Presidente

MÁRCIO ALAOR DE ARAÚJO - Diretor
FERNANDO DE ARAUJO PERRELLI JUNIOR - Diretor

EMERSON COSTA - Contador – CRC – SPG Nº 279966/O-7
MARCILIO NASCIMENTO SOARES - Atuário – MIBA Nº 1656

À
DD. DIRETORIA DA
MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
BELO HORIZONTE - MG

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, quando lidas em conjunto
com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo naquela 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”.
Somos independentes em relação à MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., 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.

Ênfase
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1, de que a MG SEGUROS VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, constituída conforme Ata Geral de Constituição de 03/11/2015, autorizada

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a operar com seguro de pessoas e planos de previdência privada pela Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP) em todo território nacional através da Portaria da SUSEP 6.619
datada de 29/07/2016 e publicada em 22/08/2016 no Diário Oficial da União, data a partir da qual,
teve seus registros devidamente regularizados perante o comércio e entes reguladores do mercado,
quando obteve o NIRE nº 31300115640 da JUCEMG – Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais bem como o CNPJ nº 26.136.748/0001-00 da Receita Federal do Brasil. Em virtude de atos
societários terem sido registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG em
09/09/2016, a empresa, obrigada pela Lei das Sociedades por Ações 6.404 e alterações posteriores,
apresenta as demonstrações financeiras abrangendo o período de 01/08/2016 a 31/12/2016.
Como a Seguradora não iniciou as suas atividades operacionais, o seu capital social encontra-se
distribuído em aplicações financeiras em títulos de renda fixa privados mantidos até o vencimento
e aplicações disponíveis mantidas para negociação em renda fixa privados.
A variação financeira e resultados abrangentes do exercício estão refletidos em contas próprias
nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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, 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 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
A administração da MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. é responsável pela elaboração

e adequada apresentação das demonstrações financeiras 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 livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda
liquidar a MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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.
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,
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 MG SEGUROS VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
· 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 MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 MG SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. a não mais se manter em
continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2017.

UHY AUDITORES ASSOCIADOS S.S.
CRC RS 4632/0-1 T PR S MG

DIEGO ROTERMUND MOREIRA
Contador - CRC RS 68603 S MG
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