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Relatório da Administração 
Prezados Senhores Acionistas, 
 
Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação de V.Sas. as 
Demonstrações Financeiras Intermediárias, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores 
Independentes da Alterra Resseguradora do Brasil S.A. relativos ao semestre findo em 30 de 
junho de 2012. 
 
O Grupo Alterra conta com ampla experiência e excelentes resultados nos segmentos de 
Propriedade e Responsabilidades e, a partir de 2011, decidiu investir no mercado de resseguros 
do Brasil com o objetivo de tornar-se um dos principais resseguradores desse mercado. 
Profissionais altamente qualificados e experientes e reconhecimento internacional são atributos 
do Grupo Alterra que conta com projeção global e se dedica a fornecer diversificados produtos 
de Seguro e Resseguro.  
 
No Brasil, o Grupo Alterra pretende direcionar seus interesses para atender ao mercado 
brasileiro no fornecimento de suporte a sociedades seguradoras que oferecem cobertura a 
grandes projetos nacionais, adotando amplo conceito de sustentabilidade econômica e padrões 
éticos.  
 
A autorização para operar no mercado brasileiro de resseguros e retrocessão como Ressegurador 
Local foi concedida no dia 18 de janeiro deste ano, com um capital inicial de R$ 80 milhões e 
sede local no Rio de Janeiro.  
 
A Companhia, de acordo com seu estatuto social, assegura aos seus acionistas o direito de 
receber, como dividendo mínimo obrigatório, a parcela equivalente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido do exercício de cada ano, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por 
Ações. Como parte de sua política de reinvestimentos dos lucros, o montante não destinado à 
remuneração dos acionistas será retido em reserva de expansão constituída com a finalidade de 
fazer frente aos investimentos para expansão dos negócios da Companhia. Adicionalmente, vale 
destacar que até 30 de junho de 2012, não ocorreram realizações de acordos entre acionistas e 
reformulação societária ou alteração de controle acionário.  
 
A política de investimentos da Alterra Resseguradora do Brasil S.A. tem como premissas 
básicas a preservação do capital e a estabilidade das receitas financeiras, sendo as aplicações 
para a cobertura de reservas técnicas feitas prioritariamente em títulos do Tesouro Nacional, 
classificados na categoria de “Títulos disponíveis para venda”. 
 
Oportunamente, a Alterra Resseguradora do Brasil S.A. agradece as orientações e o suporte 
fornecidos pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e demais autoridades do Setor. 
Às Sociedades Seguradoras e Corretores de Resseguro, a Alterra agradece a confiança e parceria 
nos negócios e operações realizados e, aproveita também, para agradecer aos nossos 
colaboradores por sua dedicação e desempenho para o cumprimento dos objetivos da 
Companhia.  
 
 
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2012 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Aos Acionistas e aos Administradores da 
Alterra Resseguradora do Brasil S.A. 
Rio de Janeiro - RJ  
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Alterra Resseguradora do Brasil 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2012 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias 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 responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Alterra 
Resseguradora do Brasil S.A. em 30 de junho de 2012, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. 
 
Ênfase 
Chamamos a atenção para a nota explicativa n. 3.4.3 às demonstrações financeiras, que informa 
sobre a suspensão, pela Circular SUSEP n. 446/2012, do requerimento instituído pela Circular 
SUSEP n. 410/2010, para a execução do teste de adequação de passivos para as demonstrações 
financeiras intermediárias de 30 de junho de 2012 segundo regras e procedimentos que 
especifica. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
 
 
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2012 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP014428/O-6 F-RJ 
 
 
 
 
Carlos Eduardo Munhoz 
Contador CRC-SP 138600/O-7-S-RJ  
 



Alterra Resseguradora do Brasil S.A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2012 e 31 de dezembro de 2011

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 30/06/2012 31/12/2011 Passivo Nota 30/06/2012 31/12/2011

Circulante 66.421         82.926      Circulante 2.870          345            

Disponível 183              47             Contas a pagar 2.109          345            
Caixa e bancos 5 183              47             Obrigações a pagar 150             113            

Impostos e encargos sociais a recolher 113             2                
Aplicações 6 64.358         82.542      Encargos trabalhistas 10.1 854             -                

Impostos e contribuições 10.2 964             230            
Créditos das operações com seguros e resseguros 545              -                Outras contas a pagar 28               -                
Operações com seguradoras 7.1 545              -                

Débitos de operações de seguros e resseguros 41               -                
Títulos e créditos a receber 1.286           322           Corretores de seguros e resseguros 41               -                
Créditos tributários e previdenciários 8.1 1.268           4               
Outros créditos 8.2 18                318           Provisões técnicas - resseguradoras 11.1 720             -                

Despesas antecipadas 8                  15             Passivo não circulante 30               -                

Custos de aquisição diferidos 41                -                Contas a pagar 30               -                
Resseguros 41                -                Tributos diferidos 30               -                

Ativo não circulante 21.034         572           Patrimônio líquido 84.555        83.153       
Capital social 13.1 80.000        80.000       

Realizável a longo prazo 20.070         -                Reservas de lucros 13.2 3.153          3.153         
Aplicações 6 20.070         -                Ajuste de avaliação patrimonial - Títulos e valores mobiliários 45               -                

Lucros acumulados 1.357          -                
Imobilizado 9 964              572           
Bens móveis 682              455           
Outras imobilizações 282              117           

Total do ativo 87.455         83.498      Total do passivo 87.455        83.498       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Alterra Resseguradora do Brasil S.A.

Demonstrações de resultados

Semestre findo em 30 de junho de 2012 e período de 5 de maio a 30 de junho de 2011

(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)

Nota 2012 2011

Prêmios emitidos 688               -                     
Variações das provisões técnicas (618)              -                     

Prêmios ganhos 16.1 70                 -                     

Sinistros ocorridos 16.2 (102)              -                     
Custos de aquisição 16.3 (9)                  -                     
Despesas administrativas 16.4 (1.187)           -                     
Despesas com tributos 16.5 (232)              -                     
Resultado financeiro 3.754            436                 
Receitas financeiras 16.6 3.760            436                 
Despesas financeiras 16.6 (6)                  -                 

Resultado operacional 2.294            436                 

Resultado antes dos impostos e participações 2.294            436                 

Imposto de renda 17 (581)              (105)                
Contribuição social 17 (356)              (39)                 

Lucro líquido do semestre/período 1.357            292                 

Quantidade de ações 80.000.001   80.000.001     

Lucro líquido por ação (em R$) 0,02              0,00                

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Alterra Resseguradora do Brasil S.A.

Demonstrações de resultados abrangentes

Semestre findo em 30 de junho de 2012 e período de 5 de maio a 30 de junho de 2011

(Em milhares de Reais)

2012 2011

Lucro líquido do semestre/período 1.357   292    

Ajuste com títulos e valores mobiliários 75        -        
Efeito tributário (30)       -        

Total do resultado abrangente do semestre/período 1.402   292    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Alterra Resseguradora do Brasil S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Semestre findo em 30 de junho de 2012 e período de 5 de maio a 30 de junho de 2011

(Em milhares de Reais)

Ajustes com
Reservas títulos e valores Lucros 

Nota Subscrito A integralizar de lucros mobiliários acumulados Total

Saldo inicial em 5 de maio de 2011 -            -                 -            -                          -                 -        

Subscrição inicial de capital em 13 de maio de 2011 1               (1)                   -            -                          -                 -        
Integralização do capital social subscrito e novo aumento de capital em 29 de junho de 2011 79.999      1                    -            -                          -                 80.000  
Lucro líquido do período -            -                 -            -                          292                 292       

Saldos em 30 de junho de 2011 80.000      -                 -            -                          292                 80.292  

Saldos em 1° de janeiro de 2011 13 80.000      -                 3.153        -                          -                 83.153  

Ajuste com títulos e valores mobiliários -            -                 -            45                           -                 45         
Lucro líquido do semestre -            -                 -            -                          1.357              1.357    

Saldos em 30 de junho de 2012 80.000      -                 3.153        45                           1.357              84.555  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Capital social 
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Alterra Resseguradora do Brasil S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Semestre findo em 30 de junho de 2012 e período de 5 de maio a 30 de junho de 2011

(Em milhares de Reais)

2012 2011

Atividades operacionais

Lucro líquido do semestre/período 1.357   292           

Ajustes para:
Depreciação e amortização 121      -               

Variação das contas patrimoniais:
Aplicações (1.841) (80.437)     
Créditos das operações (545)    -               
Créditos fiscais e previdenciários (1.264) -               
Despesas antecipadas 7         -               
Outros ativos 259      -               
Fornecedores e outras contas a pagar 1.030   -               
Impostos e contribuições 734      145           
Déditos das operações 41       -               
Provisões técnicas - resseguros 720      -               
Outros passivos 30       -               

Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades operacionais 649      (80.000)     

Atividades de investimento

Aquisição de imobilizado (513)    -               

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (513)    -               

Atividades de financiamento

Aumento de capital -          80.000      

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento -          80.000      

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 136      -               

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/período 47       -               
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/período 183      -               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
A Alterra Resseguradora do Brasil (Alterra Re ou Companhia) é uma sociedade anônima de 
capital fechado, com sede na Travessa do Ouvidor, nº 50, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ. 
Seu controle acionário é exercido pela Alterra Participações Ltda, com 99,99% de participação 
societária nas ações ordinárias e faz parte do Grupo Alterra Capital Holdings, Companhia de 
capital aberto com ações cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). A Alterra Re 
tem como objeto social as atividades de resseguro e retrocessão oferecendo ao mercado 
segurador brasileiro, coberturas para todos os ramos de negócio excluindo Riscos Nucleares e 
VGBL. 
 
A Companhia foi constituída em 5 de maio de 2011 através de quotas de responsabilidade 
limitada com a denominação de Alterra Re Participações do Brasil Ltda, tendo como objeto 
social a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista. Em 31 de 
dezembro a Companhia encontrava-se em fase pré-operacional e transformou-se em uma 
sociedade por ações após receber a aprovação da SUSEP, por meio da Portaria nº 4.404, de 17 
de janeiro de 2012, para operar como resseguradora local, alterando sua denominação social 
para Alterra Resseguradora do Brasil S.A. 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias e base de 
preparação 
 

2.1 Declaração de conformidade 
Em 7 de março de 2012, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP publicou a Circular 
SUSEP nº 430, que dispõe sobre alterações das Normas Contábeis a serem observadas pelas 
sociedades seguradoras, sociedades de capitalização entidades abertas de previdência 
complementar, e resseguradores locais, produzindo efeitos relativamente aos procedimentos 
contábeis a partir de 1º de janeiro de 2012. Essa circular homologa os Pronunciamentos, as 
Interpretações e as Orientações emitidos pelo CPC, e revoga a Circular SUSEP nº 424, de 29 de 
abril de 2011, e a Circular SUSEP nº 426, de 31 de agosto de 2011. 
 
Desta forma, as presentes demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pela 
SUSEP, no que não contrariem a Circular SUSEP nº 430. As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida 
Circular e segundo os critérios de comparabilidade estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21 - 
Demonstração Intermediária. 
 
Estas demonstrações financeiras foram  aprovadas pela Administração em 29 de agosto de 2012. 
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2.2 Base de mensuração 
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico, 
exceto pelos instrumentos financeiros não derivativos mensurados ao valor justo por meio do 
resultado e instrumentos financeiros não derivativos disponíveis para venda mensurados pelo 
valor justo. 
 

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o 
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
 

2.4 Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC requer que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.  
 
Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos 
que a Companhia irá liquidar ao longo dos anos. A principal estimativa reconhecida pela 
Companhia envolvendo contratos de resseguro refere-se à provisão de sinistros ocorridos e não 
avisados (IBNR). A Companhia utiliza as fontes de informação (internas e externas) disponíveis 
sobre experiências passadas e indicadores que possam influenciar as tomadas de decisão da 
Administração e dos atuários, para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do 
valor de liquidação de sinistros, para contratos cujo evento ressegurado já tenha ocorrido, em 
conformidade com as Condições Gerais e Notas Técnicas Atuariais protocoladas na SUSEP. 
Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente, 
em datas futuras, para o pagamento das obrigações devidas.  
 

3 Principais políticas contábeis 
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 
intermediárias estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente 
para o período de 5 de maio 2011 a 31 de dezembro de 2011 e o 1º semestre de 2012. 
 

3.1 Caixa e equivalentes de caixa (disponível) 
Considerando as características dos ativos financeiros da Companhia, incluem o dinheiro em 
caixa e contas bancárias. 
 

3.2 Instrumentos financeiros 
A Companhia classifica os instrumentos financeiros não derivativos nas categorias de valor 
justo por meio de resultado, ativos disponíveis para venda e empréstimos e recebíveis e outros 
passivos 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. 
 

3.2.1 Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado 
Ativos financeiros registrados ao valor justo por meio de resultado são ativos financeiros 
mantidos para negociação, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado do período. Os ativos desta categoria são classificados no ativo circulante 
independente da data de vencimento. 
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Os instrumentos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio de resultado 
mantidos pela Companhia referem-se a aplicações financeiras em Certificados de Depósito 
Bancário (CDB). 
 

3.2.2 Ativos financeiros disponíveis para venda 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que são 
designados como disponível para venda ou que não são classificados como “Empréstimos e 
recebíveis”, “Mantidos até o vencimento” ou como “Ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado”. Nesta categoria, os ativos financeiros são mensurados ao seu valor 
justo, sendo seus rendimentos reconhecidos no resultado do período, enquanto que o efeito das 
valorizações e desvalorizações não realizadas financeiramente é reconhecido em conta 
destacada do patrimônio líquido, denominada “Ajustes com títulos e valores mobiliários”, 
líquido dos efeitos tributários, sendo transferidos para o resultado do período quando da efetiva 
realização pela venda definitiva dos respectivos ativos. 
 

3.2.3 Empréstimos e recebíveis e outros passivos financeiros  
Empréstimos e recebíveis e outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo, acrescidos de quaisquer custos de transação, e, após o reconhecimento inicial, medidos 
pelo custo amortizado, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os 
principais recebíveis são prêmios a receber. Os principais passivos financeiros são contas a 
pagar a fornecedores. 
 

3.3 Recuperabilidade de ativos financeiros e não financeiros (impairment) 
 

3.3.1 Ativos financeiros 
Por ocasião de encerramento de balanço, a Companhia avalia se há evidências objetivas de que 
um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado (impaired). Um ativo ou 
grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas são incorridas somente se há evidência 
objetiva de redução do valor recuperável, como resultado de um ou mais eventos ocorridos após 
o reconhecimento inicial dos ativos e se o valor de perda puder ser mensurado com 
confiabilidade pela Administração. 
 
Os critérios utilizados pela Companhia para determinar se há evidência objetiva de uma perda 
por impairment incluem:  
 

 Base histórica de perdas e inadimplência. 
 

 Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor. 
 

 Quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal. 
 

 Garantia de concessão à um devedor com dificuldades econômicas que um credor não 
consideraria. 
 

 Possibilidade que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira. 
 

 Desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro em virtude das dificuldades 
financeiras. 
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A Companhia avaliou os ativos financeiros na data-base dessas demonstrações financeiras 
intermediária e não foi identificada evidência objetiva de perda nos ativos financeiros. 
 

3.3.2 Ativos não financeiros 
Ativos não financeiros são avaliados para impairment quando ocorrem eventos ou 
circunstâncias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja recuperável. Uma perda para 
impairment é reconhecida no resultado do período pela diferença entre o valor contábil e seu 
valor recuperável. O valor recuperável é definido como o maior valor entre o valor em uso e o 
valor justo do ativo (reduzido dos custos de venda dos ativos). Para fins de testes de impairment, 
os ativos não financeiros são agrupados por categoria. A Companhia não identificou 
necessidade de constituição de impairment para os ativos supracitados. 
 

3.4 Avaliação de ativos e passivos originados de contratos de resseguro 
 

3.4.1 Ativos de contratos de resseguro 
Os ativos de resseguros são representados por valores a receber de seguradoras e são 
classificados no ativo circulante, de acordo com a estimativa de realização desses ativos.  
 

3.4.2 Passivos de contratos de resseguro (Provisões técnicas)  
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas estão documentados em 
Notas Técnicas Atuariais (NTA). A Companhia, observando as normas vigentes, constitui as 
seguintes provisões técnicas: 
 

 Provisão de prêmios não ganhos (PPNG) - é constituída com a finalidade de cobrir sinistros a 
ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, referentes aos riscos vigentes e registrados na data base. 
É calculada utilizando-se metodologias diferenciadas para cada tipo de contrato de resseguros, 
em linha com as normas determinadas pela Superintendência de Seguros privados – SUSEP, e 
conforme nota técnica atuarial. 
 

 Provisão de prêmios não ganhos para riscos vigentes não emitidos (PPNG-RVNE) - é 
constituída com a finalidade de estimar a parcela de prêmios não ganhos referentes aos riscos 
vigentes, mas ainda não emitidos. É calculada com base nos percentuais estabelecidos na 
legislação vigente, até que a Companhia possua base de dados consistente para uma avaliação 
própria. 
 

 Provisão de sinistros a liquidar (PSL) - é constituída de acordo com a melhor estimativa enviada 
pela cedente para o valor a ser pago pelo ressegurador ajustada, periodicamente, com base nas 
análises feitas pela área operacional.  
 
Na data base desta demonstração financeira, a Companhia não recebeu nenhuma notificação ou 
aviso de sinistro ocorrido.   
 

 Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) - é constituída pelo maior valor entre o 
cálculo realizado com base em percentuais definidos pela Circular SUSEP nº 283 de 24 de 
janeiro de 2005, e o cálculo realizado utilizando  sinistralidade inicial esperada aplicável a cada 
segmento de negócio. Esta metodologia de cálculo será adotada até que a Companhia tenha 
dados suficientes para aplicação da metodologia própria conforme descrito em nota técnica 
atuarial. 
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3.4.3  Teste de adequação dos passivos - TAP 
Em 4 de julho de 2012 a SUSEP emitiu a Circular nº 446 que suspende os efeitos, na apuração 
das demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2012, da Circular SUSEP nº 
410/2010, que dispõe sobre o LAT. A Companhia, utilizando-se dessa faculdade, não aplicou o 
teste de adequação de passivos na data-base destas demonstrações financeiras.  
 

3.5 Imobilizado 
O imobilizado compreende equipamentos, móveis, utensílios e benfeitorias em imóveis de 
terceiros utilizados na condução dos negócios da Companhia. O imobilizado é avaliado pelo 
custo histórico e compreende gastos que são diretamente atribuíveis para a aquisição dos itens 
capitalizáveis e para que o ativo esteja em condições de uso. A depreciação é calculada usando o 
método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada. 
 
O valor residual dos ativos e sua vida útil são revisados e ajustados, se necessário, a cada data 
de balanço. O valor contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o 
valor recuperável do ativo for inferior ao valor contábil do ativo. 
 

3.6 Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e a contribuição social do período corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 anual para imposto de renda e 15% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda 
correntes e diferidos.   
 

3.7 Capital social 
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 
 
Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência para 
a subscrição de novas ações resultantes de aumento do capital social, observado o disposto no 
artigo 171 e parágrafos, da Lei nº 6404/76, que será exercido no prazo de 30 dias, contados da 
publicação da ata da respectiva assembléia.  
 

3.8 Distribuição de dividendos 
Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido 
ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. A distribuição de dividendos é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no 
estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em 
que são aprovados pelos acionistas, em Assembléia Geral. 
 
Não foram propostos ou declarados dividendos para acionistas nos períodos apresentados. 
 

3.9 Apuração do resultado 
O resultado é apurado de acordo com regime contábil de competência. 

3.9.1 Prêmios emitidos  
Os prêmios de resseguros são reconhecidos quando da aceitação dos riscos cobertos e 
correspondente emissão dos contratos, com base no volume de prêmios auferidos pelas 
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cedentes. Em consonância com o novo plano de contas introduzido pela Circular SUSEP 
nº 430/2012, os prêmios emitidos são apropriados ao resultado líquidos comissão de resseguro 
de acordo com o prazo de vigência dos contratos, ao longo do período de risco. 
 

3.9.2 Comissão de corretagem e comissão diferida 
As despesas de comercialização oriundas de corretagens, são registradas quando da emissão dos 
contratos e apropriadas ao resultado de acordo com o período decorrido de vigência do risco 
coberto 
 

3.9.3 Sinistros 
Os sinistros são contabilizados a partir do momento em que a Companhia é notificada pelas 
cedentes através das contas trimestrais. 
 
Na data base dessas demonstrações financeiras, a Companhia não tinha conhecimento sobre 
notificações ou aviso de sinistros ocorridos. 
 

4 Gerenciamento de riscos 
O gerenciamento de riscos é fundamental em todas as atividades, ele é utilizado com o objetivo 
de agregar valor ao negócio à medida que proporciona um suporte às áreas nas tomadas de 
decisão e controle amplo de todos os âmbitos do negócio. Essa gestão fornece sustentação à 
força financeira da Companhia, permitindo honrar os compromissos com as cedentes, criar valor 
agregado para os acionistas, proteger o nome da Companhia e também se precaver de percalços 
inerentes à sua atividade. 
 
A Companhia entende ainda que a atividade de gerenciamento de riscos é altamente relevante 
em virtude da crescente complexidade dos serviços e produtos ofertados e também em função 
da globalização dos negócios. Por essa razão as atividades relacionadas ao gerenciamento de 
riscos são aprimoradas continuamente, buscando as melhores práticas utilizadas 
internacionalmente, devidamente adaptadas à nossa realidade. 
 

 Estrutura de gerenciamento de riscos  
 
O processo de gerenciamento de riscos da Alterra Re conta com a participação de todo o corpo 
gerencial que abrange desde a alta administração até os funcionários envolvidos diretamente na 
realização das atividades. O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo 
integrado é abordado dentro de um processo apoiado na estrutura de Controles Internos e Gestão 
de Riscos. Essa abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de 
riscos e minimiza a existência de lacunas que possam comprometer a correta identificação e 
mensuração dos riscos. Para definir as estratégias de Gestão Corporativa de Riscos do grupo 
Alterra, foi constituído o Comitê de Gerenciamento de Riscos, composto por: Comitê de 
Finanças e Investimentos, Comitê de Subscrição e Comitê de Auditoria. 
 
A Companhia, de forma geral, está exposta aos seguintes riscos oriundos de suas operações e 
que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos estratégicos e financeiros:  
 

 Risco de Resseguro 
 

 Risco de Liquidez 
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 Risco de Mercado 
 

 Risco de Crédito 
 

4.1 Risco de resseguro 
As diretorias operacional e técnica e suas equipes, juntamente com a matriz da Companhia, 
revisa e constitui políticas para gestão dos riscos de subscrição, resseguro cedido e operacional, 
os quais são resumidos mais abaixo. 
 
A Alterra Re fornece ao mercado segurador e ressegurador brasileiro coberturas de resseguros 
para as carteiras de Responsabilidades, Patrimonial, Riscos de engenharia, Garantia, Saúde, 
Transportes, Pessoas (individual e coletivo),  Marítimos e Aeronáuticos nas modalidades de 
Quota Parte, Excedente de Responsabilidade e/ou Excesso de Danos por risco e por evento. 
Nossos canais de distribuição podem ser através de intermediação de corretores de resseguros 
ou de forma direta com as cedentes. Os contratos de resseguros proporcionais (Quota Parte e 
Excedente de Responsabilidades) compreendem a aceitação de uma porção proporcional dos 
riscos relacionados às apólices emitidas pelas cedentes. Os contratos de resseguros não-
proporcionais (Excesso de Danos por risco e por evento) protegem a retenção bruta da cedente 
nos riscos acima de uma prioridade previamente acordada, isto é, a retenção líquida da cedente.  
 

4.1.1 Risco de subscrição  
A área técnica de subscrição avalia uma série de fatores, incluindo, mas não limitado a: tipo de 
risco a ser aceito, ramo, avaliação atuarial da adequação do prêmio, experiência de subscrição 
técnica da contraparte e resultados técnicos da mesma, condição financeira da cedente, 
reputação do departamento de sinistros da cedente e a exposição que o contrato acrescenta à 
carteira da Companhia. Outros fatores avaliados pela Companhia incluem a reputação da 
cedente proposta, exposição em que os riscos estão por área geográfica quando disponibilizado, 
a participação no mercado, análise de exposições catastróficas, avaliação dos sinistros históricos 
da cedente, e, se possível, um comparativo da sinistralidade da cedente e a sinistralidade do 
mercado. É um hábito desta Companhia manter estreita relação com as áreas de sinistro e 
subscrição das cedentes para acompanhamento das políticas descritas. A Companhia mantém 
um controle de suas exposições agregadas, permitindo avaliar com mais nitidez onde sua 
capacidade poderá ser aplicada, sem que ultrapasse seus limites máximos de exposição por 
risco. O desenvolvimento da carteira também é acompanhado através de relatórios mensais. 
 
Seguindo as práticas do mercado e a legislação vigente, a política de subscrição da Alterra Re 
exclui riscos como guerra, contaminação nuclear, radiação e outros. Para cada linha de negócio 
subscrita, a Alterra Re possui um manual de subscrição com exclusões gerais e absolutas que 
são discutidas com a cedente no intuito de constar no documento final. 
 
Os elementos chave da gestão do risco de subscrição são o acompanhamento do 
desenvolvimento dos riscos e a revisão constante das premissas atuariais empregadas para o 
cálculo das provisões técnicas. Os prêmios e as reservas são determinados com base em 
premissas cuidadosamente escolhidas, dessa forma, a Companhia garante o cumprimento das 
obrigações assumidas a qualquer tempo. Adicionalmente, a Companhia poderá proteger sua 
exposição bruta nos riscos patrimoniais e de garantia por meio de coberturas de retrocessão. 
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4.1.2 Resseguro cedido 
A Companhia poderá utilizar a compra de resseguro de terceiros para suportar suas operações de 
subscrição e para gerenciar sua retenção por risco e por evento antes de uma ocorrência. A 
cobertura de resseguro é obtida de acordo com o tipo de riscos assumidos. Os benefícios de 
ceder a outros resseguradores abrangem a redução da exposição, a proteção contra riscos 
catastróficos e contra a perda de capital inesperado, e também permite a subscrição de novos 
negócios. Contratos de resseguros não eximirão, legalmente, a Companhia de seus 
comprometimentos em relação ao risco de ser ressegurado. Deste modo, a Companhia analisa, 
cuidadosamente, as condições financeiras e reputação de pagamento de sinistros de seus 
possíveis parceiros, aceitando apenas retrocessionários aprovados por uma comissão de análise 
de crédito de operações de retrocessão do Grupo Alterra. 
 
Para o período em referência, não houve compra de cobertura de retrocessão, sendo todos os 
riscos aceitos pela Alterra Re de forma líquida. 
 

4.1.3 Risco operacional  
O risco operacional é definido como perdas potenciais que podem resultar de falhas, deficiência, 
inadequação de processos, inclui-se risco legal, como ações trabalhistas ou cíveis. Também 
compreende ações criminosas cometidas por funcionários ou terceiros, violações de leis 
antifraude, processamento incorreto de dados, interrupção de negócios, descumprimento de 
obrigações de avisos e desentendimentos com parceiros de negócios. 

As empresas devem estar organizadas para lidar com circunstâncias de emergências e crises, 
quando a seqüência dos principais processos e sistemas não está assegurada e a estrutura 
organizacional natural não é mais apropriada para lidar com essa circunstância. A Companhia 
está preparada para o prosseguimento de seus negócios e tem tecnologia para lidar em situações 
de emergência, desastres, ou catástrofes conforme o seu plano de continuidade de negócios. 

A área de controles internos do Grupo Alterra periodicamente revisa suas políticas e manuais, e 
disponibiliza os materiais para todos os funcionários, permitindo disseminação das melhores 
práticas profissionais e adoção por todos dos procedimentos internos, minimizando a exposição 
da empresa a esse tipo de risco. Adicionalmente, a Companhia distribui material e aplica 
questionários relacionados à políticas contra lavagem de dinheiro. Cabe ressaltar que as políticas 
adotadas estão alinhadas as normas da Sarbanes Oxley. 

A Companhia utiliza o sistema chamado ERMS (Sistema de Gerenciamento de Riscos da 
Empresa), através do qual são inseridos e acompanhados todos os negócios. Com o objetivo de 
garantir que os dados sejam ingressados sem nenhum erro, é aplicado a metodologia de revisão 
em par. 
 

4.2 Risco de liquidez 
O conceito de liquidez é vital para quaisquer instituições do mercado financeiro e de capitais. 
Entende-se como liquidez a capacidade de uma instituição de honrar os seus compromissos 
financeiros no vencimento, incorrendo em pouca ou nenhuma perda. O risco de liquidez é 
traduzido pela possibilidade da Companhia não ser capaz de honrar seus compromissos no 
vencimento, ou somente fazê-lo com elevadas perdas. 
 
A gestão de risco de liquidez da Companhia tem como principal objetivo monitorar os prazos de 
liquidação dos direitos e obrigações. São elaboradas análises mensais de fluxo de caixa 
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projetado, sobretudo os relacionados aos ativos garantidores das provisões técnicas a fim de 
mitigar este risco. Adicionalmente, a Companhia possui a totalidade de seus ativos garantidores 
investidos em títulos públicos do Tesouro Nacional com elevada qualificação de liquidez. 
 
Na data base dessas demonstrações financeiras, todos os passivos financeiros da Companhia têm 
prazo de vencimento inferior a um ano. A tabela a seguir apresenta todos os ativos e passivos 
financeiros detidos pela Companhia classificados segundo o fluxo contratual de caixa não 
descontado. 
 

Fluxos de caixa contratuais 
não descontados em 30/06/2012 

     
0 - 1 
ano  

2 - 5 
anos   Total

       
Ativos financeiros ao valor justo através do resultado 
Títulos de renda fixa privados - 62.304 62.304
     
Ativos financeiros disponíveis para venda 
Títulos de renda fixa públicos 2.054 20.070 22.124
       
Créditos das operações com seguros e resseguros 
Prêmios a receber de seguradoras 545 - 545
      
Caixa e bancos 183 - 183
      
Total de ativos financeiros 2.782 82.374 85.156

      
Passivos financeiros 
Contas a pagar 2.109 - 2.109
Débitos das operações com seguros e resseguros 41 - 41
      
Total de passivos financeiros 2.150 - 2.150

       
Fluxos de caixa contratuais não 

descontados em 31/12/2011 
      

0 - 1 
ano

2 - 5 
anos   Total

       
Ativos financeiros ao valor justo através do resultado 
Títulos de renda fixa privados - 82.542 82.542
    
Caixa e bancos 47 - 47
      
Total de ativos financeiros 47 82.542 82.589

     
Passivos financeiros 
Contas a pagar 345 - 345
     
Total de passivos financeiros 345 - 345

 
4.3 Risco de mercado 

Risco de mercado pode ser definido como a perda potencial decorrida de oscilações dos preços 
de mercado do ativo objeto ou mesmo de fatores exógenos que influenciam os preços de 
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mercado. São exemplos de fatores de risco: o risco relacionado à variação cambial, taxa de 
juros, preços de ações, de mercadorias (commodities), entre outras. 
 
O principal fator de risco de mercado ao qual a Companhia está exposta na data do balanço é a 
taxa de juros (Selic). A Administração monitora continuamente as taxas de juros de mercado 
com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações para 
proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas. 
 
A tabela demonstrada a seguir apresenta uma análise de sensibilidade para riscos sobre ativos 
financeiros da Companhia, levando em consideração, a melhor estimativa da administração 
sobre uma razoável mudança esperada destas variáveis e impactos potenciais sobre o resultado 
do semestre e patrimônio líquido.  
 

30/06/2012 
       

Classe Premissas %  
Saldo 

contábil 

Variação 
Resultado/

Patrimônio 
Líquido

Novo 
saldo

     
Ativos Pré-Fixados Públicos 
Notas do Tesouro Ncional (NTN-F) Aumento de 1% na taxa de juros 22.124 (5) 22.119
            
Ativos Pós-Fixados Privados 
Certificado de Depósito Bancário (CDB) Redução de 1% no CDI 62.304 (723) 61.581
      
Total 84.428 (728) 83.700

       
Impacto líquido de Efeito Tributário (437)
     

31/12/2011 
       

Classe   Premissas %  
Saldo 

contábil 

Variação 
Resultado/  

Patrimônio 
Líquido

Novo 
saldo

      
Ativos Pós-Fixados Privados 
Certificado de Depósito Bancário (CDB) Redução de 1% no CDI 82.542 (812) 81.730
            
Total 82.542 812 81.730

       
Impacto líquido de Efeito Tributário (487)

 
4.4 Risco de crédito 

Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros e ativos de resseguro como 
consequência de uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de suas 
obrigações para com a Companhia. 
 
A Administração possui políticas para garantir que limites ou determinadas exposições ao risco 
de crédito não sejam excedidos através do monitoramento e cumprimento da política de risco de 
crédito para os ativos financeiros individuais ou coletivo que compartilham riscos similares e 
levando em consideração a capacidade financeira da contraparte em honrar suas obrigações e 
fatores dinâmicos de mercado. 
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A metodologia utilizada pela Administração para garantir que a exposição global ao risco de 
crédito seja gerenciada e controlada dentro das políticas estabelecidas está baseada no rating de 
crédito da contraparte estabelecido pelas agências classificadoras de risco reconhecidas no 
mercado. Quando determinadas contrapartes não possuem rating de crédito, a Administração 
utiliza o conhecimento e a experiência de mercado para classificar esta contraparte em sua grade 
de riscos. 
 
A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros detidos pela Companhia distribuídos por 
rating de crédito, de acordo com a Standard & Poors . Os ativos classificados na categoria “sem 
rating” compreendem, substancialmente, valores a serem recebidos de estipulantes que não 
possuem rating de crédito individuais.  
 

30/06/2012 
     

Composição da carteira por classe e categoria contábil A-2  
Sem 

rating   
Saldo 

contábil
         
Caixa e bancos 183 - 183
      
Ao valor justo através do resultado 
Ativos Pós-Fixados Privados 62.304 - 62.304
     
Disponíveis para venda 
Ativos Pré-Fixados Públicos 22.124 - 22.124
     
Empréstimos e recebíveis 
Prêmios a receber de seguradoras - 545 545
      
Exposição máxima ao risco de crédito 84.611 545 85.156
       

31/12/2011 
      

Composição da carteira por classe e categoria contábil A-2  
Sem 

rating   
Saldo 

contábil
     
Caixa e bancos 47 - 47
      
Ao valor justo através do resultado 
Ativos Pós-Fixados Privados 82.542 - 82.542
       
Exposição máxima ao risco de crédito 82.589 - 82.589
 

5 Caixa e equivalentes de caixa 
 

30/06/2012 12/31/2011
Contas bancárias 182 47
Caixa 1 -

183 47
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6 Aplicações financeiras 
 

6.1 Composição das aplicações financeiras 
 

30/06/2012 
      

Aquisição Vencimento 
Custo 

atualizado   
Valor de 
mercado   

Ganhos 
não 

realizados   
% 

aplicado   

% taxa de 
juros 

contratada 
      
Títulos disponíveis para venda (*) 
Títulos públicos federais - NTN F 30/03/2012 01/01/2013 2.043 2.054 11 2% 8,94% 
Títulos públicos federais - NTN F 28/06/2012 01/01/2015 20.006 20.070 64 24% 8,61% 
      
Total títulos disponívies para venda 22.049 22.124 75 26% 
    
Títulos ao valor justo através do resultado (**)  
Títulos privados - renda fixa - CDB 13/06/2011 17/05/2016  62.304 62.304 - 74% 100% CDI 
   
Total títulos ao valor justo através do resultado  62.304  62.304       - 74% 
     
Total das aplicações financeiras 84.353 84.428 75 100% 
          

31/12/2011 
       

 Aquisição Vencimento 
Custo 

atualizado   
Valor de 
Mercado   

Ganhos 
não 

realizados   
% 

aplicado   

% taxa de 
juros 

contratada 
     
Títulos ao valor justo através do resultado (**)  
Títulos privados - renda fixa - CDB 13/06/2011 17/05/2016 82.542 82.542 -   100% 100% CDI 
     
Total títulos ao valor justo através do resultado  82.542 82.542 -   100% 
     
Total das aplicações financeiras 82.542 82.542     -   100% 
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(*) Saldo composto por investimentos em títulos públicos federais vinculados a cobertura de 
provisões técnicas, custodiados pelo Banco Bradesco. Conforme Circular SUSEP nº 430/12 , a 
Companhia classificou suas aplicações em títulos públicos como "Títulos disponíveis para 
venda", conforme demonstrado na tabela acima. O valor de mercado para os títulos públicos foi 
baseado no preço unitário de mercado informado pela Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). 
 

(**) Compostos por aplicação em CDB (HSBC Bank Brasil S.A.) com  remuneração de 100% do 
CDI. Conforme determina a Circular SUSEP no 430/12 os títulos classificados na categoria 
"Títulos disponíveis para negociação" são classificados no ativo circulante independentemente 
da data de vencimento. 
 

6.2 Movimentação das aplicações financeiras 
 

NTN-F CDB Total
        
Constituição em  13 de junho de 2011 - 80.000 80.000
Aplicações - - -
Resgates - (2.479) (2.479)
Receita - 5.021 5.021
      
Saldo em 31/12/2011 - 82.542 82.542
    
Aplicações 22.000 - 22.000
Resgates - (23.943) (23.943)
Receita 49 3.705 3.754
Ajuste a valor de mercado 75 - 75

Saldo em 30/06/2012 22.124 62.304 84.428
 

6.3 Nível hierárquico do valor justo dos ativos financeiros 
De acordo com o CPC nº 40, os ativos financeiros devem ser classificados por níveis de 
hierarquia, sendo: 
 

a. Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos idênticos. 
 

b. Nível 2 - Classificado quando se utiliza uma metodologia de precificação do ativo com base em 
dados de mercado e quando todos esses dados são observáveis no mercado aberto. 
 

c. Nível 3 - Ativo ou passivo que não é calculado com base em dados observáveis do mercado 
(fato não observável). 
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A tabela a seguir apresenta os ativos financeiros detidos pela Companhia mensurados ao valor 
justo: 
 

30/06/2012  31/12/2011 
        
Títulos Nível 1   Nível 2   Total Nível 2   Total 
      
Ao valor justo através do resultado  
Certificado de Depósito Bancário (CDB)  - 62.304 62.304 82.542 82.542 
     
Disponíveis para venda  
Notas do Tesouro Ncional (NTN-F) 22.124 - 22.124 - - 
      

22.124 62.304 84.428 82.542 82.542 

 
Não houve transferência entre níveis durante o primeiro semestre de 2012. 
 

7 Prêmios a receber 
Os prêmios a receber classificados no grupo de créditos das operações de seguros e resseguros 
são oriundos de contratos de resseguros emitidos durante o primeiro semestre de 2012. 
 

7.1 Prêmios a receber por vencimento 
 

Prêmios a vencer  30/06/2012
       
1 a 30 dias 1
31 a 60 dias   32
61 a 120 dias 115
121 a 180 dias 195
181 a 365 dias 202
       
Total de prêmios a receber líquidos de corretagem 545

 
Não há prêmios vencidos e histórico de inadimplência na data do balanço, desta forma nenhuma 
provisão para redução ao valor recuperável foi constituída. 
 

7.2 Movimentação de prêmios a receber 
 
Saldo em 01/01/2012 - 
Emissões 688 
Recebimentos (143) 
     
Saldo em 30/06/2012 545 

 
O prazo médio de parcelamento dos contratos emitidos até a data base desse balanço é de 90 
dias. 
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8 Títulos e créditos a receber 
 

8.1 Créditos tributários e previdenciários 
 
Circulante  30/06/2012 31/12/2011 

Antecipação de imposto de renda  567 - 
Antecipação de contribuição social  346 - 
Imposto de renda a compensar (*)  354 - 
Outros impostos a compensar  1 4 

  1.268 4 
 

(*) Refere-se a IRRF sobre resgate de valores investidos em certificado de depósito bancário (CDB-
CDI). 
 

8.2 Outros créditos 
Referem-se, substancialmente, a adiantamento a fornecedores. Em 31 de dezembro de 2011, 
referiam-se a adiantamentos para benfeitoria em imóveis de terceiros, sendo o saldo 
reclassificado para o ativo imobilizado de acordo com a conclusão das etapas previstas no 
orçamento e após a emissão das devidas notas fiscais pelos fornecedores. 
 

9 Imobilizado 
 

  

Taxa  
anual de 

depreciação 30/06/2012 31/12/2011 

Móveis e utensílios  10% 181 91 
Informática  20% 489 365 
Telecomunicações  20% 69 - 
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*) 37,5% 346 117 

  1.085 573 
Depreciação acumulada (121) (1) 

  964 572 
 

(*) Amortização calculada conforme o prazo do contrato de aluguel (32 meses). 
 
Demonstramos a seguir a movimentação do ativo imobilizado: 
 

Saldos  em 
31/12/2011 Aquisições Depreciação 

Saldos em 
30/06/2012

Móveis e utensílios 91 90 (7) 174
Informática 364 125 (45) 444
Telecomunicações - 69 (5) 64
Benfeitorias em imóveis de terceiros  117 229 (64) 282
         
Total  572 513 (121) 964
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10 Encargos trabalhistas e impostos e contribuições 
 

10.1 Encargos trabalhistas 
 

30/06/2012 31/12/2011
      
Férias e 13º salário a pagar 632 -
Encargos sobre férias e 13º salário 222 -
     
Subtotal 854 -

 
10.2 Impostos e contribuições 

 
30/06/2012 31/12/2011

      
Imposto de renda 581 169
Contribuição social 356 61
PIS e COFINS 27 -
     
Subtotal 964 230
     
Total 1.818 230

 

11 Provisões técnicas de contratos de resseguro 
 

11.1 Composição das provisões técnicas 
 

30/06/2012
        
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG) 555
Provisão de prêmios não ganhos para riscos vigentes e não emitidos  
(PPNG-RVNE) 63
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) 102
        
Total 720
 

11.2 Movimentação das provisões técnicas 
 

Provisão
Provisão  de sinistros

de prêmios ocorridos mas
não ganhos não avisados

(PPNG) (IBNR)
        
Saldos em 01/01/2012 - -
(+) Premio emitido 688 -
(-) Prêmio ganho (133) -
(+) Constituição PPNG-RVNE 63 -



 
Alterra Resseguradora do Brasil S.A. 

Demonstrações financeiras intermediárias em 
30 de junho de 2012 

27 

Provisão
Provisão  de sinistros

de prêmios ocorridos mas
não ganhos não avisados

(PPNG) (IBNR)
        
(+) Constituição IBNR - 102
      
Saldos em 30/06/2012 618 102

 

12 Garantia de provisões técnicas  
Para garantia das provisões técnicas, as seguintes parcelas do ativo da Companhia estavam 
retidas ou vinculadas à SUSEP: 
 
  30/06/2012
    
Títulos de renda fixa - públicos (NTN-F)  22.124
      
Total de ativos dados em garantia  22.124
    
Provisões técnicas - resseguros 720
     
Excedente de ativos vinculados 21.404
 

13 Patrimônio líquido  
 

13.1 Capital social 
Em 30 de junho de 2012, o capital social subscrito e integralizado está dividido em 80.000.001 
(oitenta milhões e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
 

13.2 Reservas de lucros 
Em 31 de dezembro de 2011, não foram provisionados dividendos por inexistir intenção de 
distribuição. Portanto, o lucro líquido foi destinado a constituição da reserva de lucros para 
expansão conforme previsto no estatuto da Companhia. 
 

14 Adequação de capital 
 

30/06/2012
     
Patrimônio líquido 84.555
(-) Despesas antecipadas (8)
     
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 84.547
     
Margem de solvência (a) 138
     
Capital base (b) 60.000
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30/06/2012
     
Capital adicional (c ) 7.662
      
Capital adicional de risco de subscrição 5.243
Capital adicional de risco de crédito 3.550
Benefício de diversificação (1.131)
     
Soma do Capital base com o Capital adicional (d) 67.662
     
Capital Mínimo Requerido (CMR) - (maior entre (a) e (d)) 67.662
     
Suficiência de Capital (PLA-CMR) 16,885

 

15 Ramos de atuação 
O principal grupo de ramo de atuação da Companhia durante o primeiro semestre de 2012 foi o 
grupo de "responsabilidades", apresentando prêmio ganho de R$ 61 mil e corretagem de 9%. No 
entanto, como a Companhia iniciou suas operações em janeiro de 2012, não foi divulgada a 
sinistralidade pela inexistência de base histórica de sinistros. 
 

16 Detalhamento das contas da demonstração do resultado 
 

16.1 Prêmios ganhos 
 

30/06/2012 
       
Prêmios emitidos brutos 688 
Prêmios de resseguro 716 
 (-) Comissões  (28)
     
(-) Variação das provisões técnicas (618) 
     

70 
 

16.2 Sinistros ocorridos 
 

30/06/2012
      
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 102
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16.3 Custos de aquisição 
 

30/06/2012
Despesas de corretagem  (50)
Variação das despesas de corretagem diferidas 41 

(9)
 

16.4 Despesas administrativas 
 

30/06/2012

Pessoal próprio (355)
Serviços de terceiros (446)
Localização e funcionamento (354)
Publicações (19)
Despesas administrativas diversas (13)

(1.187)
 

16.5 Despesas com tributos 
 

30/06/2012

COFINS (153)
PIS (25)
Taxa de fiscalização (49)
Outros (5)

(232)

 
16.6 Resultado financeiro 

 
30/06/2012 31/12/2011

       
Títulos ao valor justo através do resultado 3.705 436
Títulos disponíveis para venda 49 -
Outras receitas 6 -
Outras despesas (6) -
       
Receita com aplicações financeiras 3.754 436
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17 Imposto de renda e contribuição social 
Abaixo a conciliação entre as alíquotas nominais e efetivas apuradas: 
 

Imposto de renda Contribuição social 
        

30/06/ 2012 30//06/2011 30/06/ 2012 30//06/2011
       
Resultado antes dos impostos e participações 2.294 436 2.294  436 
Adições / exclusões 78 -  78  -  
       
Base de cálculo 2.372 436 2.372  436 
    
Imposto de renda e contribuição social correntes
Alíquota básica 15% para IRPJ e CSLL em 2012 
 e 15% para IRPJ e 9% para CSLL em 2011 356 65 356  39 
Adicional de 10% para IRPJ (acima de R$ 240/ano) 225 40 -  -  
     
Total 581 105 356  39 
     
Antecipações no período 567 -  346  -  

 

18 Partes relacionadas 
 
Remuneração do pessoal chave da administração 
A diretoria executiva inclui os diretores estatutários e a sua remuneração paga ou a pagar é de 
R$ 156 mil. 
 

19 Cobertura de seguros (não auditado) 
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos 
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do 
escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, conseqüentemente não foram 
analisadas pelos nossos auditores independentes.  
 
Em 30 de junho de 2012, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composto por 
R$ 688 mil para danos materiais e R$ 320 mil para responsabilidade civil. 
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