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Argo Seguros Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 14.868.712/0001-31

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2011 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional – A Argo Seguros Brasil S.A. (doravante “Compa-
nhia”) foi constituída em 2 de setembro de 2011, conforme Ata de Assem-
bleia Geral de Constituição realizada na mesma data e foi autorizada a 
operar pela Portaria SUSEP nº 4.316, de 13 de dezembro de 2011, tendo 
previsto o início de suas operações na comercialização de contratos de 
seguros a partir de 1º de janeiro de 2012. A Companhia é uma sociedade 
por ações de capital fechado com sede e escritório localizados na Rua 
Funchal nº 538 – conj. 45, Vila Olímpia, São Paulo, Estado de São Paulo 
– Brasil. O controle acionário e a gerência efetiva nos negócios da Compa-
nhia são exercidos pela Argo Re Ltd., sociedade constituída e existente de 
acordo com as leis das Bermudas. A Argo Re Ltd. detém 100% do capital 
social da Companhia. A Companhia tem por objeto social operar com segu-
ros de danos em todo território nacional, sobretudo nos seguintes grupos 
de ramos: • 01 – Patrimonial; • 03 – Responsabilidades; • 06 – Transpor-
tes; • 07 – Riscos Financeiros. A Companhia está exposta a riscos que 
são provenientes de suas operações e que podem afetar seus objetivos 
estratégicos e financeiros que estão divulgadas na nota explicativa nº 4. As 
demonstrações financeiras da Companhia, para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2011, foram autorizadas para emissão pela Administração em 
24 de fevereiro de 2012.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
– As demonstrações financeiras compreendem os balanços patrimoniais, a 
demonstração de resultado, a demonstração das mutações do patrimônio 
líquido, a demonstração do resultado abrangente e a demonstração dos flu-
xos de caixa da Companhia, conforme legislação em vigor. 2.1.Declaração 
de conformidade: Em 29 de abril de 2011, foi emitida a Circular SUSEP 
nº424/11 que dispõe sobre as alterações das normas contábeis a serem 
observadas pelas entidades abertas de previdência complementar, socie-
dades de capitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais, 
com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2010. Essa Circular homo-
loga os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC), e revoga as Circulares SUSEP nº379/08, nº387/09, 
nº406/09 e nº408/10. As demonstrações financeiras foram elaboradas con-
forme os dispositivos da Circular SUSEP nº424/11 e os pronunciamentos 
técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Segu-
ros Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 2.2. Base 
para mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com o princípio do custo histórico, com exceção dos ativos financei-
ros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Continuidade:
A Companhia irá iniciar suas operações na comercialização de contratos 
de seguros no ano de 2012 e a Administração não tem o conhecimento de 
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a 
sua capacidade de operar. Portanto, as demonstrações financeiras foram 
preparadas com base nesse princípio. 2.4. Moeda funcional e de apresen-
tação: As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. Exceto quando indicado, as 
informações estão expressas em milhares de reais (R$000) e arredondadas 
para o milhar mais próximo. A Companhia não possui ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira na data de fechamento 
do balanço. 2.5. Uso de estimativas e julgamentos: Na elaboração das 
demonstrações financeiras a Administração é requerida a usar seu julga-
mento na determinação de estimativas que levam em consideração pres-
supostos e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são 
revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quais-
quer períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos 
considerados na aplicação das práticas contábeis, que apresentam efei-
tos significativos nos saldos registrados nas demonstrações financeiras e,
portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo 
exercício financeiro, estão relacionadas à marcação a mercado dos ativos 
financeiros.

3. Resumo das principais práticas contábeis – As políticas contábeis 
discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados 
nas demonstrações contábeis. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem numerário disponível em caixa, em contas 
bancárias e investimentos financeiros com vencimento inferior a 90 dias a 
contar da data de aquisição, de alta liquidez e com baixo risco de variação 
no valor justo de mercado. 3.2. Ativos financeiros: Um ativo financeiro 
é classificado no montante do reconhecimento inicial, de acordo com as 
seguintes categorias: • Valor justo por meio do resultado; • Mantidos até 
o vencimento; • Disponíveis para venda; e; • Empréstimos e recebíveis.
A Administração, por meio de sua Política de Investimentos Financeiros, 
determina a classificação dos ativos financeiros na data de aquisição, 
considerando a sua estratégia de investimentos, que leva em considera-
ção o gerenciamento dos fluxos de caixa de curto e longo prazo. 3.2.1.
Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado: Um ativo 
financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no 
momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimen-
tos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos, 
de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Esses ati-
vos são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos 
são reconhecidas no resultado do período. 3.2.2. Ativos financeiros manti-
dos até o vencimento: São classificados nessa categoria caso a Administra-
ção tenha intenção e a capacidade de manter esses ativos financeiros até 
o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são registrados 
pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. 3.2.3. Empréstimos e recebíveis: Compreende, principalmente, 
os recebíveis originados de contratos de seguros, tais como os saldos de 
prêmios a receber de segurados e valores a receber e direitos junto aos 
resseguradores. Após o reconhecimento inicial são mensurados pelo custo 
amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização 
monetária, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são reco-
nhecidos no resultado, quando incorridos, na linha de receitas ou despesas 
financeiras. A Companhia não apresentava ativos financeiros nessa catego-
ria em 31 de dezembro de 2011. 3.2.4. Instrumentos financeiros derivativos:
A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos na data de 
encerramento das demonstrações contábeis nem efetuou transações com 
instrumentos derivativos durante o exercício. 3.2.5. Determinação do valor 
justo: Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registra-
dos com base em “bid price”’. Para os ativos financeiros sem mercado ativo 
ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de téc-
nicas de avaliação, que incluem o uso de operações recentes contratadas 
com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente 
similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de preci-
ficação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas 
pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela 
administração da própria Companhia. O CPC 39 – Instrumentos financeiros 
também requer a divulgação dos ativos por níveis, que estão relacionados 
à precificação do valor justo de cada ativo, sendo eles: • Nível 1 – Preços 
cotados (sem ajustes) em mercados ativos públicos e conhecidos de ativos 
idênticos; • Nível 2 – Preços ajustados (com ajustes) quando se utilizam 
metodologias de cálculos de ajuste dos ativos em base de dados observá-
veis no mercado aberto; • Nível 3 – Preços calculados em base de dados 
não observáveis no mercado aberto, ou seja, são baseados em premis-
sas e cálculos internos da Companhia. 3.2.6. Recuperabilidade de ativos 
financeiros: 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. A evidência objetiva de que os ativos financeiros 
(incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não pagamento 
ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor 
ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um 
mercado ativo para o título. Além disso, para um instrumento patrimonial, 
um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu 
custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. As 
perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do 
ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica reversão da 
perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no 
resultado. A Companhia avalia a cada data de balanço se há evidencia obje-
tiva de perda ou desvalorização nos ativos financeiros classificados como 

disponíveis para a venda. A perda mensurada como a diferença entre o 
custo de aquisição e o valor na data-base, menos quaisquer perdas regis-
tradas previamente, é removida do patrimônio líquido e reconhecida no 
resultado do período. 3.2.7. Recuperabilidade de ativos não financeiros:
Ativos sujeitos a depreciação ou amortização, são avaliados para recupe-
rabilidade quando ocorrem eventos ou circunstâncias que indiquem que 
o valor contábil do ativo não seja recuperável. É reconhecida uma perda 
por imparidade pelo montante no qual o valor contábil do ativo exceda seu 
valor recuperável, que é o maior valor entre o preço líquido de venda e seu 
valor de uso. Uma perda por imparidade é revertida se houver mudança nas 
estimativas utilizadas para se determinar o valor recuperável e é revertida 
somente na extensão em que o valor de contabilização do ativo não exceda 
o valor de contabilização que teria sido determinado, líquido de deprecia-
ção e amortização. 3.3. Passivos financeiros: Compreendem, substan-
cialmente, fornecedores, impostos e contribuições e outras contas a pagar 
que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. 3.4. Ativos e passivos 
contingentes, obrigações legais, fiscais e previdenciárias: O reconhe-
cimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, 
e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios estabeleci-
dos no pronunciamento técnico CPC nº 25 do Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis, consideradas as orientações previstas na Circular SUSEP 
424/11 e alterações posteriores, sendo classificados nas seguintes cate-
gorias: • Contingências Ativas – Não são reconhecidas nas demonstrações 
financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a 
garantia de sua realização sobre as quais não cabem mais recursos; • Con-
tingências Passivas – São reconhecidas nas demonstrações financeiras 
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, 
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obriga-
ções e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. • Obrigações legais, fiscais e previdenciárias – Referem-se a 
demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a cons-
titucionalidade de alguns tributos e contribuições. O montante discutido é 
quantificado, registrado e atualizado mensalmente. Em 31 de dezembro de 
2011 a Companhia não possui processos contingentes em andamento. 3.5.
Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo 
regime de competência. 3.6. Imposto de renda e contribuição social: O 
imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescido de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a 
R$ 240. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota 
de 15% sobre o lucro tributável. A despesa com imposto de renda e con-
tribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos.
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado 
a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no 
patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro 
tributável ou prejuízo fiscal do exercício calculado com base nas alíquotas 
vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras e qual-
quer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os 
correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido 
é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças 
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decre-
tadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação nas 
demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e contribuição 
social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros 
sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a 
cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização 
não seja provável.
4. Gerenciamento de riscos – A Circular SUSEP 424/2011 estabelece 
que as entidades abertas de previdência complementar, sociedades de 
capitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais avaliem de 
forma geral a sua exposição aos seguintes riscos, provenientes de suas 
operações e de suas atividades de investimentos financeiros: • Risco de 
crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; e; • Risco operacional. A 
Companhia iniciou suas atividades em 13 de dezembro de 2011 e, até a 
data do balanço, não iniciou as operações de comercialização de apólices 
de seguros. Neste contexto, a Administração entende que a exposição de 
risco da Companhia está restrita aos seus ativos financeiros. Para gestão 
de seus investimentos, a Companhia utiliza-se das informações prestadas 
pelos bancos custodiantes de sua carteira de investimentos, assim como 
informações das agências classificadoras de risco – como Standard & 
Poor’s, Fitch e Moody’s – para avaliar o risco de crédito destas instituições 
e dos ativos financeiros. Adicionalmente, a Companhia optou por minimizar 
o risco de crédito das contrapartes, pela escolha de ativos de baixíssimo 
risco, sendo que atualmente a carteira de investimentos é 100% composta 
por títulos públicos federais. Análise de sensibilidade: Considerando que a 
carteira da Companhia está 100% alocada no parâmetro CDI/SELIC, a aná-
lise de sensibilidade considera como premissa básica a variação da taxa de 
juros, porém sem efeitos significativos no resultado financeiro e patrimônio 
líquido da Companhia. Gestão de capital: A Companhia executa suas ati-
vidades de gestão de risco de capital com o objetivo primário de atender 
aos requerimentos de capital mínimo segundo critérios de exigibilidade de 
capital emitidos pela SUSEP.
5. Caixa e equivalentes de caixa

2011
Bancos  22
Total de caixa e equivalentes de caixa 22
Em 31 de dezembro de 2011 a Companhia não detinha nenhum item de 
caixa e equivalente de caixa classificado como ‘caixa restrito’, bem como 
itens de caixa e equivalente de caixa dados como garantias a terceiros.
6. Aplicações – a) A composição dos títulos classificados como “disponí-
veis para venda”, comparando seu valor de mercado com o seu valor de 
curva, está representada no quadro abaixo:

2011
Valor de Ajuste Valor de % Taxa de

Curva Mercado  Mercado  Aplicado  Juros
Ativos financeiros
disponíveis para venda

Títulos de Renda Fixa
Letras do Tesouro
Nacional – LTN    60.755  4  60.751  100%  n/a

Total de ativos
disponíveis para venda 60.755 4 60.751 100%

O valor de mercado dos títulos classificados como ‘disponíveis para venda’
foi calculado com base no “Preço Unitário de Mercado” em 31 de dezembro 
de 2011, informado pela Associação Brasileira das Entidades dos Merca-
dos Financeiros e de Capitais – ANBIMA. Em 31 de dezembro de 2011 
e 2010 não havia contratos envolvendo operações de “swap”, opções ou 
outros instrumentos financeiros derivativos na Companhia. b) Demonstra-
mos abaixo os títulos e valores mobiliários distribuídos por prazo de venci-
mento em 31 de dezembro de 2011:

1 a 6 Saldo contábil 
Composição da carteira meses    31/12/2011
Ativos financeiros disponíveis para venda
Títulos de Renda Fixa
Letras do Tesouro Nacional – LTN 60.751 60.751

Total disponível para venda 60.751 60.751
c) Hierarquia do valor justo dos ativos financeiros: A divulgação por nível, 
relacionada a mensuração do valor justo é realizada com base nos seguin-
tes níveis. • Nível 1: Preços cotados (não acumulados) em mercados ativos;
• Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são obser-
váveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); • Nível 3: Premissas, para o ativo, que não são baseadas 
em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). As tabelas 
a seguir apresentam todos os ativos financeiros detidos pela Companhia 
classificados de acordo com os níveis acima:

Saldo contábil
Composição da carteira Nível 1    31/12/2011
Ativos financeiros disponíveis para venda
Títulos de Renda Fixa
Letras do Tesouro Nacional – LTN 60.751 60.751

Total Disponível para venda 60.751 60.751

Aos Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas o Relatório da Admi-
nistração e as Demonstrações Financeiras da Argo Seguros Brasil S.A., 
relativas ao exercício de 2011, apuradas com base na regulamentação 
vigente.
A Empresa: A Argo Seguros Brasil S.A., empresa do Argo Group Interna-
tional, iniciou suas atividades no Brasil em dezembro de 2011, devidamente 
autorizada da SUSEP para operar com seguros de danos em todo o terri-
tório nacional. Tendo como foco principal o segmento de médias empresas, 
a Argo é uma seguradora especializada, oferecendo uma ampla gama de 

produtos nas linhas de Responsabilidades, Profissional, Garantias, Trans-
portes, Patrimoniais e Riscos de Engenharia. Argo Group International é 
um subscritor internacional especializado em seguros e resseguros, com 
origem nos EUA e exposição a riscos em 134 países.
Estratégia de atuação: Nosso pilar estratégico está baseado na oferta 
de soluções de seguros desenvolvidas em função de um processo conti-
nuado de identificação de necessidades de clientes. A nossa plataforma de 
negócios, dinâmica e flexível, visa atender às diversas demandas dos seg-
mentos definidos como alvo de atuação, seguindo políticas consistentes de 

precificação, aceitação de riscos e gerenciamento de sinistros, condições 
essenciais para atuar com sucesso em um mercado competitivo como o de 
seguros no Brasil.
Agradecimentos: A Argo Seguros Brasil agradece a seus Acionistas, 
Segurados, Corretores, Resseguradores e demais parceiros de negócios, 
como também à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pela 
confiança e apoio dedicados à empresa. Aos nossos profissionais e cola-
boradores manifestamos o nosso reconhecimento pela dedicação e pela 
qualidade dos serviços prestados. São Paulo, 24/02/2012. A Diretoria

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2011 – (Em milhares de reais)
Ativo Nota explicativa           2011
Circulante 60.773
Disponível  22
Caixas e bancos 5 22
Aplicações 6           60.751
Ativo não circulante 2.583
Realizável a longo prazo 2.583
Títulos e créditos a receber 2.583
Créditos tributários e previdenciários 7           2.583
Total do Ativo 63.356

Passivo Nota explicativa           2011
Circulante  7.234
Contas a pagar 7.234
Obrigações a pagar 8 7.198
Impostos e contribuições 9 36
Patrimônio líquido 10           56.122
Capital social 10 60.000
Ajustes com títulos e valores mobiliários (4)
Prejuízos acumulados (3.874)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 63.356

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado – período de 13 de dezembro (início das 
operações) a 31 de dezembro de 2011 (Em milhares de reais)

Nota explicativa    2011
(-) Despesas administrativas 11.1 (7.198)
(-) Despesas com tributos 11.2 (36)
(+) Resultado financeiro 11.3 777
(=) Resultado operacional (6.457)
(=) Resultado antes dos impostos e participações (6.457)
(-) Imposto de renda 12 1.614
(-) Contribuição social 12    969
(=) Prejuízo líquido no exercício (3.874)
(/) Quantidade de ações 60.000.000
(=) Prejuízo por ação (0,06)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Resultados Abrangentes – período de 
13 de dezembro (início das operações) a 31 de dezembro de 2011

(Em milhares de reais)
2011

Prejuízo do período (3.874)
Variação líquida no valor justo dos ativos
financeiros disponíveis para venda (4)

Imposto de renda e contribuição social sobre os
resultados abrangentes    –

Total do resultado abrangente (3.878)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido –  período de 13 de dezembro (início das operações) a 31 de dezembro de 2011
(Em milhares de reais)

Aumento de Ajuste com Total do
Capital capital (em títulos e valores Prejuízos Patrimônio
social     aprovação)     mobiliários     acumulados     Líquido

Integralização do capital – Assembléia Geral de Constituição de 02/09/2011 – 60.000 – – 60.000
Constituição de capital – aprovação portaria SUSEP 4.316 de 13/12/2011 60.000 (60.000) – – –
Ajustes com títulos e valores mobiliários – – (4) – (4)
Prejuízo do período – –     –     (3.874) (3.874)
Saldos em 31 de dezembro 2011 60.000 – (4)    (3.874)    56.122

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa período de 13 de
dezembro (início das operações) a 31 de dezembro de 2011

(Em milhares de reais)

2011
Atividades operacionais
Investimentos financeiros:
Aplicações (59.978)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (59.978)
Atividades de financiamento
Aumento de capital 60.000
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 60.000
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 22
Caixa e equivalentes de caixa no início do período –
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 22
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 22
Aumento/(Redução) nas aplicações 
financeiras – recursos livres 60.751

Conciliação entre o prejuízo líquido e o caixa líquido
consumido nas atividades operacionais

Prejuízo líquido do período (3.874)
(+/-) Ajustes com títulos e valores mobiliários (4)
Variações nos ativos e passivos
Variação das aplicações (60.751)
Variação dos títulos e créditos a receber (2.583)
Variação de contas a pagar 7.234
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais (59.978)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

d) Em 31 de dezembro de 2011, devido ao recente inicio de operações, os 
ativos da Companhia encontravam-se depositados em caução no Banco 
do Brasil S.A.
7. Créditos tributários e previdenciários 2011
Créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases 
negativas da contribuição social (nota 7.1) 2.583

Total de créditos tributários e previdenciários 2.583
A movimentação dos impostos diferidos ativos e passivos durante o período 
de 13 de dezembro a 31/12/2011 está apresentada na tabela a seguir:
Movimentação de Saldo em 
créditos tributários 13/12/2011 (início Consti- Saldo em
e previdenciários das operações)  tuição  Baixas  31/12/2011

Créditos tributários de 
 diferenças temporárias – 1.614 – 1.614
Créditos tributários de 
prejuízos fiscais e bases 
negativas da contrib. soc. –  969  –  969

– 2.583 – 2.583
7.1. Créditos tributários de prejuízos fiscais e bases negativas da contri-
buição social: A constituição dos créditos tributários está fundamentada 
em estudo técnico que leva em consideração, dentre diversas variáveis, o 
plano de negócios da Companhia para os próximos exercícios. Esse estudo 
técnico aponta para a geração de lucros tributáveis futuros suficientes para 
permitir a realização destes créditos. O imposto de renda e contribuição 
social diferido ativo é decorrente de prejuízo fiscal e base negativa e serão 
realizados à medida que os prejuízos fiscais que os originaram sejam com-
pensados com os lucros futuros. Apresentamos abaixo a estimativa de rea-
lização desses créditos:

Base negativa 
Saldo em Prejuízos de contribuição Saldo final
31 de dezembro de 2011 fiscais     social     do período
2011 – – 2.583
2014 (621) (372) 1.590
2015 (993) (597) –
8. Obrigações a pagar 2011
Fornecedores (vide nota13) 6.578
Honorários advocatícios    620
Total das obrigações a pagar 7.198
9. Impostos e contribuições 2011
COFINS 31
PIS   5
Total dos impostos e contribuições 36
10. Patrimônio líquido – a) Capital social: O capital social está represen-
tado por 60.000.000 ações ordinárias nominativas todas escriturais e sem 
valor nominal. Todas as ações emitidas estão totalmente integralizadas.
Após as constituições das reservas legais o lucro remanescente é subme-
tido a Assembléia Geral para deliberação sobre a distribuição destes lucros.
b) Patri mônio líquido ajustado (PLA), margem de solvência e exigência de 
capital. Em 31 de dezembro de 2011, o cálculo do Capital Mínimo Reque-
rido é calculado conforme requerimentos da Resolução CNSP 227 de 6 de 
dezembro de 2010.

2011
Patrimônio líquido    56.122
(=) Patrimônio líquido Ajustado (a) 56.122
Capital mínimo requerido – CMR (b) 15.000
(R$) Suficiência de capital (a) – (b) 41.122
(%) Suficiência de capital 73,27%

c) Reservas e dividendos: Após as constituições das reservas legais o lucro 
remanescente é submetido à Assembleia Geral para deliberação sobre a 
distribuição destes lucros.

11. Detalhamento das contas da demonstração do resultado
11.1. Despesas administrativas 2011
Remuneração por serviços de terceiros (620)
Despesas com a constituição da Companhia (6.578)
Total de despesas administrativas (7.198)
11.2. Despesas com tributos
COFINS (31)
PIS (5)
Total de despesas com tributos (36)
11.3. Resultado financeiro 2011
Juros sobre títulos públicos 777
Total de resultado financeiro 777
12. Despesas de imp. de renda e contribuição social

2011
IRPJ     CSLL

Resultado antes dos impostos e participações (6.457) (6.457)
Base de cálculo do IRPJ e Contribuição Social (6.457)  (6.457)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.614  969
Total de IRPJ e contribuição social corrente – –
13. Partes relacionadas – As partes relacionadas à Companhia são os 
seus controladores e acionistas com participação relevante, empresas a 
eles ligadas, seus administradores, conselheiros e demais membros do 
pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme definições 
contidas no Pronunciamento Técnico CPC 5 – Divulgação sobre partes 
relacionadas. As principais transações envolvendo partes relacionadas na 
Companhia estão descritas a seguir: i. A Argo Brasil Participações foi con-
tratada pela Argo Financial Holding (Brazil) Ltd. subsidiaria da Argo RE Ltd, 
para prestar serviços necessários à constituição da Companhia de Segu-
ros. A Companhia de Seguros reembolsará a Argo Brasil Participações de 
todos os custos relativos a este serviços com adicional de 15% sobre o 
total das despesas à titulo de remuneração pelos serviços. Os custos reem-
bolsáveis mais o adicional de remuneração totalizaram R$ 6.578 em 31 
de dezembro de 2011. ii. Os saldos e valores das transações com partes 
relacionadas estão resumidos no quadro abaixo:

Ativo/(passivo)    Receita/(despesa)
Argo Brasil Participações Ltda. (6.578) (6.578)

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Diretores e Acionistas da
Argo Seguros Brasil S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Argo Seguros 
Brasil S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e dos resultados 
abrangentes para o período de 13 de dezembro (início das operações) à 31 
de dezembro de 2011, assim como o resumo das principais práticas con-
tábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração 
sobre as Demonstrações Financeiras: A administração da Seguradora é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra-
ções 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.
Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa responsabili-

dade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financei-
ras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cum-
primento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja pla-
nejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma audi-
toria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os contro-
les internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Seguradora para planejar os procedimentos 
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Segu-
radora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práti-

cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 
pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demons-
trações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Argo Seguros Brasil S.A. em 31 de 
dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o período de 13 de dezembro a 31 de dezembro de 2011, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2012.

Ernst & Young Terco Eduardo Wellichen
Auditores Independentes S.S. Contador
CRC 2SP 015.199/O-6 CRC 1SP 184.050/O-6

A Diretoria
Contador

Sérgio Luiz Matias – CRC 1SP 215.417/O-5


