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Em milhares de reais
Demonstrações # nanceiras para os exercícios # ndos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Demonstrações de resultados

Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações $ nanceiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Senhores Acionistas,

De acordo com os dispositivos legais e estatutários, apresentamos as demonstrações 
% nanceiras da empresa HSBC Seguros (Brasil) S.A. relativas ao exercício % ndo em 
31 de dezembro de 2012, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

Estratégia de Negócios

A Sociedade tem como estratégia de negócios atender às necessidades de seus 
clientes dos segmentos individual e empresarial, comercializando e administrando 
produtos de seguros de Vida, Acidentes Pessoais e Prestamista distribuídos através 
dos canais de venda do Grupo HSBC em todo o território nacional.

Resultados Financeiros

O resultado do exercício % ndo em 31 de dezembro de 2012 da HSBC Seguros (Brasil) 
S.A. foi de R$ 522,7 milhões, o que gerou um lucro por ação de R$ 19,17 e uma 
rentabilidade de 33,27%, calculada sobre o patrimônio líquido médio. O Patrimônio 

líquido atingiu R$ 1.098,1 milhões no % nal do exercício e o valor patrimonial das 
ações da Seguradora alcançou R$40,26 por ação.

O índice combinado da Sociedade para o exercício foi de 47,92%.

Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2012 era de R$ 1.069 milhões, representado 
por 17.191.971 ações ordinárias e 10.082.026 ações preferenciais, ambas escriturais, 
sem valor nominal e não conversíveis de uma espécie em outra.

Provisões Técnicas

Foram oferecidas à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em cobertura 
das provisões técnicas, quotas de fundos de investimentos no montante total de 
R$ 1.200,8 milhões. A cobertura das provisões técnicas está líquida de R$ 4 mil 
de direitos creditórios, constituídos de prêmios emitidos a receber, não vencidos, 
líquidos de cosseguros e resseguros, e R$ 5,6 milhões de recuperação de sinistros, 

havendo excesso de cobertura no montante de R$ 722,7 milhões, em 31 de 
dezembro de 2012.

Recursos Humanos

A Sociedade contava com um quadro de 245 funcionários em 31 de dezembro de 
2012.

Agradecimentos

Agradecemos à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, aos acionistas, 
clientes, corretores e funcionários pelo apoio e dedicação.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2013.

A Diretoria

Ativo  Nota 31/12/2012 31/12/2011

Circulante   1.440.538 1.930.020
Disponível   11.487 14.809
Caixa e bancos   11.487 14.809

Aplicações  4 1.321.453 1.822.027

Créditos das operações com 
 seguros e resseguros  5 59.177 52.964
Prêmios a receber   51.922 46.067
Operações com seguradoras   742 1.629
Operações com resseguradoras   811 608
Outros créditos operacionais   5.702 4.660

Ativos de resseguro - Provisões técnicas   5.593 3.313
Sinistros pendentes de pagamentos   5.593 3.313

Títulos e créditos a receber   12.930 18.129
Títulos e créditos a receber   10.303 7.802
Créditos tributários e previdenciários  6 1.339 7.554
Outros créditos   1.288 2.773

Despesas antecipadas   510 430

Custos de aquisição diferidos  15a,c 29.388 18.348
Seguros   29.388 18.348

Ativo não circulante   425.774 753.418

Créditos das operações com 
 seguros e resseguros  5 17 18
Outros créditos operacionais   17 18

Títulos e créditos a receber   200.956 195.607
Títulos e créditos a receber   6.012 10.894
Créditos tributários e previdenciários  6 15.831 13.147
Depósitos judiciais e fiscais  16a,e 179.113 171.566

Custos de aquisição diferidos   35.541 26.595
Seguros  15a,c 35.541 26.595

Investimentos  8 177.066 519.201
Participações societárias  7 146.074 487.488
Imóveis destinados à renda   30.963 31.682
Outros investimentos   29 31

Imobilizado  9 764 1.158
Bens móveis   98 230
Outras imobilizações   666 928

Intangível  10 11.430 10.839
Outros intangíveis   11.430 10.839

Total   1.866.312 2.683.438

Passivo  Nota 31/12/2012 31/12/2011

Circulante   684.089 548.624
Contas a pagar   198.943 43.105
Obrigações a pagar  11 15.340 9.948
Impostos e encargos sociais a recolher   6.291 2.561
Encargos trabalhistas   2.077 1.960
Impostos e contribuições  12 141.515 16.119
Outras contas a pagar   33.720 12.517

Débitos de operações com 
 seguros e resseguros   27.917 37.008
Prêmios a restituir   526 559
Operações com seguradoras   522 2.426
Operações com resseguradoras   3.929 2.388
Corretores de seguros e resseguros   6.881 17.194
Outros débitos operacionais   16.059 14.441

Depósitos de terceiros  13 7.401 7.234

Provisões técnicas - Seguros  15a,b 449.828 461.277
Danos   6.899 12.415
Pessoas   431.309 444.174
Vida individual   11.620 4.688

Passivo não circulante   84.079 90.532

Contas a pagar   7.217 7.436
Obrigações a pagar  11 2.825 2.131
Tributos diferidos   1.026 993
Outras contas a pagar   3.366 4.312

Provisões técnicas - Seguros  15a,b 33.875 44.679
Danos   - 6.560
Pessoas   33.824 38.119
Vida individual   51 -

Outros débitos   42.987 38.417
Provisões judiciais  16a,b,c,d 42.987 38.417

Patrimônio líquido  17,20d 1.098.144 2.044.282
Capital social   1.068.881 1.068.881
Redução de capital (em aprovação)   (89.016) -
Reservas de reavaliação   4.715 4.977
Reservas de lucros   113.564 970.429
Ajustes com títulos e valores mobiliários   - (5)

Total   1.866.312 2.683.438

  Nota 31/12/2012 31/12/2011

Operações de seguros

Prêmio emitido líquido   853.490 837.965
(-) Variações das provisões técnicas de prêmios   25.690 (71.762)
(=) Prêmios ganhos  18a 879.180 766.203
(-) Sinistros ocorridos  18b (242.591) (254.353)
(-) Custos de aquisição  18c (60.240) (71.611)
(-) Outras receitas e despesas operacionais  18d (49.353) (45.867)
(+) Resultado com operações de resseguro   (5.678) (5.414)
 Receita com resseguro   9.759 1.726
 Despesa com resseguro  18a (15.437) (7.140)
(-) Despesas administrativas  18e (59.686) (63.236)
(-) Despesas com tributos  18f (3.787) (3.325)
(+) Resultado financeiro  18g,h 164.355 176.229
(+) Resultado patrimonial  18i 125.702 148.735
(=) Resultado operacional   747.902 647.361
(+) Ganhos ou Perdas com ativos 
 não correntes   36.546 10.410
(=) Resultado antes dos impostos 
 e participações   784.448 657.771
(-) Imposto de renda  18j (158.079) (123.961)
(-) Contribuição social  18j (99.573) (77.206)
(-) Participações sobre o resultado   (4.076) (3.266)
(=) Lucro líquido   522.720 453.338
Quantidade de ações   27.273.997 27.273.997
(=) Lucro líquido por ação   19,17 16,62

  31/12/2012 31/12/2011

Lucro líquido do exercício  522.720 453.338

Reserva de reavaliação  (262) (210)
Realização de reserva de reavaliação  85 85
Imposto de renda  (34) (34)
Resultado de controladas  (313) (261)

Resultado abrangente do exercício  522.458 453.128

  31/12/2012 31/12/2011

Atividades operacionais
Lucro Líquido do Exercício  522.720 453.338

Ajustes para:

Depreciações e Amortizações  2.982 2.828
Resultado de Equivalência Patrimonial  (118.600) (142.383)
Outros Ajustes  (3.819) (28.098)

Variação nas contas patrimoniais:

Ativos financeiros  500.574 (738.102)
Créditos das operações de seguros e resseguros  (6.213) 7.587
Ativos de resseguro  (2.280) (1.590)
Créditos fiscais e previdenciários  3.531 1.522
Depósitos judiciais e fiscais  (7.547) (5.901)
Despesas antecipadas  (80) (1)
Custos de aquisição diferidos  (19.986) (4.546)
Outros ativos  3.867 5.854
Impostos e contribuições  125.396 2.675
Outras contas a pagar  (2.483) (2.282)
Débitos de operações com seguros e resseguros  (9.091) 1.579
Depósitos de terceiros  167 5.366
Provisões técnicas - seguros e resseguros  (22.253) 118.623
Provisões judiciais  4.570 (2.150)

Caixa Gerado/(Consumido) nas Operações  971.455 (325.681)
Dividendos recebidos  105.868 112.247

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
 Atividades Operacionais  1.077.323 (213.434)

Atividades de investimento

Aquisição de imobilizado  - (322)
Aquisição de investimentos  - (1.000)
Despesas de desenvolvimento  (2.512) (9.602)
Alienação de Imobilizado  - 1.105
Alienação/Redução de investimentos  390.678 470.549
 Redução de investimento de controlada  349.895 362.549
 Venda de participação societária  40.783 108.000

Caixa Líquido Gerado nas Atividades 
 de Investimento  388.166 460.730

Atividades de financiamento

Redução de capital  (1.004.933) -
Dividendos e juros sobre o capital próprio  (463.878) (245.158)

Caixa Líquido Consumido nas Atividades 
 de Financiamento  (1.468.811) (245.158)

Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa  (3.322) 2.138
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  14.809 12.671
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  11.487 14.809

       Capital social      Reservas de   Lucros
  Realizado Em aprovação Reavaliação Lucros Ajuste TVM acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2011  889.958 - 5.187 866.881 10.718 - 1.772.744

Aumento de capital:
AGE de 29/07/11 Portaria SUSEP nº 1258, de 31/08/11  100.000 - - (100.000) - - -
Reversão de dividendos propostos em AGO de 29/03/11 
 Portaria SUSEP nº 1202, de 27/04/11  78.923 - - - - - 78.923

Reserva de reavaliação:
 Realização, líquida de tributos  - - (210) - - 210 -

Títulos e valores mobiliários  - - - - (10.723) - (10.723)

Lucro líquido do exercício  - - - - - 453.338 453.338

Dividendos pagos  - - - - - (250.000) (250.000)

Proposta para distribuição do resultado:
 Reserva legal  - - - 22.667 - (22.667) -
 Reserva de lucros  - - - 180.881 - (180.881) -

Saldos em 31 de dezembro de 2011  1.068.881 - 4.977 970.429 (5) - 2.044.282

Aumento/redução de capital:
 Assembleia Geral Extraordinária de 19/01/12  - 916.984 - (916.984) - - -
 Assembleia Geral Extraordinária de 19/01/12  - (1.006.000) - - - - (1.006.000)

Reserva de reavaliação:
Realização, líquida de tributos  - - (262) 210 - - (52)

Títulos e valores mobiliários  - - - - 5 - 5

Prescrição de dividendos  - - - 1.067 - - 1.067

Lucro líquido do exercício  - - - - - 522.720 522.720

Dividendos pagos  - - - - - (463.878) (463.878)

Proposta para distribuição do resultado:
 Reserva legal  - - - 26.136 - (26.136) -
 Dividendos adicionais propostos  - - - 32.706 - (32.706) -

Saldos em 31 de dezembro de 2012  1.068.881 (89.016) 4.715 113.564 - - 1.098.144
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

1. Contexto operacional

A HSBC Seguros (Brasil) S.A. é uma Sociedade com sede localizada na Rua Tenente 
Francisco Ferreira de Souza, 805, Curitiba - Paraná, autorizada a operar em seguros 
de vida, em qualquer uma de suas modalidades ou formas, e em seguros dos ramos 
elementares, embora não esteja atuando nessa carteira. A Sociedade integra o 
Grupo HSBC no Brasil e suas operações são conduzidas no contexto de um grupo 
de instituições que atua integradamente.

A emissão dessas demonstrações ' nanceiras da Sociedade foi autorizada pela 
Administração, em 18 de fevereiro de 2013.

A Sociedade é diretamente controlada (98,07%) pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco 
Múltiplo.

2. Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações 
' nanceiras da HSBC Seguros (Brasil) S.A. estão demonstradas a seguir. Estas 
políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos 
apresentados, exceto quando indicado o contrário.

2.1 Apresentação das demonstrações & nanceiras

a. Declaração de conformidade

As demonstrações ' nanceiras foram elaboradas em consonância com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às sociedades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), as quais abrangem as normas do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), os pronunciamentos, as orientações 
e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis quando 
referendados pela SUSEP.

Em atendimento à Circular SUSEP 424/11 - Anexo IV, em 31 de dezembro de 2011, 
a Sociedade apresentou as demonstrações dos > uxos de caixa (DFC) pelo método 
direto. Em 2012, tendo em vista a opção apresentada pela Circular SUSEP 430/12 
- Anexo IV, a Sociedade optou por apresentar essas demonstrações pelo método 
indireto. Para ' ns de comparabilidade, o exercício ' ndo em 31 de dezembro de 2011 
está sendo apresentado pelo método indireto.

b. Base de Mensuração

As demonstrações ' nanceiras foram preparadas seguindo os princípios da 
convenção do custo histórico, modi' cada pela avaliação de ativos ' nanceiros nas 
categorias disponível para venda e avaliados ao valor justo através do resultado. As 
demonstrações ' nanceiras, preparadas em conformidade com o CPC, adotaram a 
premissa de continuação dos negócios em curso normal da Sociedade.

c. Uso de Estimativas

A elaboração das demonstrações ' nanceiras requer que a Administração use 
de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos 
e passivos signi' cativos sujeitos a essas estimativas e premissas envolvem, 
dentre outros, ajustes na provisão para riscos sobre créditos, imposto de renda e 
contribuição social diferidos, provisões técnicas e provisões para contingências. A 
liquidação das transações que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por 
valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. A Sociedade revisa essas estimativas e premissas periodicamente.

2.2 Principais práticas contábeis e critérios de apuração

a. Apuração do resultado

Os prêmios de seguros e cosseguros, deduzidos dos prêmios cedidos em cosseguro 
e resseguro, são apropriados aos resultados quando da emissão das respectivas 
apólices e notas de seguros e diferidos para apropriação, em bases lineares, no 
decorrer do prazo de vigência das apólices, por meio da constituição da provisão 
de prêmios não ganhos. Os prêmios de seguros para os ramos que têm emissão 
antecipada ao período de cobertura do risco são registrados em conta de 
compensação e reconhecidos no resultado a partir do início do período de cobertura 
do risco. As receitas de prêmios e despesas de comissões referentes às apólices de 
riscos decorridos dos ramos vida em grupo e acidentes pessoais são contabilizadas 
por estimativa com base no valor emitido no mês anterior, visando reconhecer as 
receitas e despesas pelo início de vigência do risco.

b. Moeda Funcional

Nas demonstrações ' nanceiras os itens foram mensurados utilizando a moeda 
do ambiente econômico primário no qual a HSBC Seguros (Brasil) S.A. atua. As 
demonstrações ' nanceiras estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda 
funcional e de apresentação da Sociedade.

As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da subsidiária utilizando-se as taxas de câmbio da data das transações. 
Ganhos ou perdas de conversão de saldos denominados em moeda estrangeira 
resultantes da liquidação de tais transações e da conversão de saldos na data de 
fechamento de balanço são reconhecidos no resultado do período.

c. Instrumentos ! nanceiros

(i) Ativos & nanceiros não derivativos

A HSBC Seguros (Brasil) S.A. reconhece os ativos ' nanceiros (incluindo os 
ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) inicialmente na data da 
negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais 
do instrumento.

A HSBC Seguros (Brasil) S.A. desreconhece um ativo ' nanceiro quando os direitos 
contratuais aos > uxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os 
direitos ao recebimento dos > uxos de caixa contratuais sobre um ativo ' nanceiro em 
uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo ' nanceiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida 
pela Sociedade nos ativos ' nanceiros são reconhecidos como um ativo ou passivo 
individual.

Títulos e valores mobiliários registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo ' nanceiro é classi' cado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classi' cado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos ' nanceiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado e a HSBC Seguros (Brasil) S.A. gerencia tais investimentos 
e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo 
com a gestão de riscos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são 
reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos ' nanceiros registrados pelo valor 
justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo 
desses ativos são reconhecidas no resultado.

Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda

Ativos ' nanceiros disponíveis para venda são ativos ' nanceiros não derivativos 
que são designados como disponíveis para venda ou não são classi' cados nas 
categorias “mantidos até o vencimento” ou “registrados pelo valor justo por meio do 
resultado”. Os investimentos da HSBC Seguros (Brasil) S.A. em títulos patrimoniais 
e determinados títulos de dívida são classi' cados como ativos ' nanceiros 
disponíveis para venda. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor 
justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável e 
diferenças de moedas estrangeiras sobre instrumentos de dívida disponíveis para 
venda, são reconhecidas em outros resultados abrangentes, apresentados após 
as demonstrações de resultados. Quando um investimento é baixado, o resultado 
acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado.

(ii) Passivos & nanceiros não derivativos

A HSBC Seguros (Brasil) S.A. reconhece os passivos ' nanceiros (incluindo passivos 
designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente 
na data de negociação na qual a HSBC Seguros (Brasil) S.A. se torna uma parte das 
disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo ' nanceiro 
quando tem sua obrigação contratual retirada, cancelada ou vencida.

A Sociedade tem os seguintes passivos ' nanceiros não derivativos: provisões 
técnicas de seguros e resseguros e outras contas a pagar.

Tais passivos ' nanceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos 
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos ' nanceiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos 
juros efetivos.

(iii) Instrumentos derivativos

Os instrumentos ' nanceiros derivativos são avaliados a valor de curva e têm seus 
valores referenciais registrados em contas de compensação e os ajustes/prêmios em 
contas patrimoniais. Estas operações são destinadas, exclusivamente, à proteção 
dos riscos a que estão expostos os investimentos, conforme determina a Resolução 
CNSP nº 226, de 06 de dezembro de 2010. A administração desses riscos é efetuada 
por meio da de' nição de estratégias de operação, estabelecimento de sistemas de 
controles e determinação de limites das posições.

d. Créditos das operações de seguros e resseguros e outros valores a receber

Os créditos de operações de seguros e os demais valores a receber são apresentados 
pelos montantes contratados e, quando for o caso, acrescidos dos rendimentos 
' nanceiros incorridos até a data do balanço e deduzidos de estimativas de perdas 
prováveis em sua realização. A provisão para riscos de créditos foi constituída a partir 
de modelos internos considerando o histórico das operações.

e. Custo de aquisição diferidos

Os custos de aquisição diferidos são constituídos pelas parcelas de custos 
despendidos na obtenção de contratos de seguros de riscos a decorrer, 
correspondentes ao período de risco ainda não decorrido, as quais são amortizadas 
pela vigência dos riscos e pelas despesas com agenciamento de contratos de 
seguros, as quais são amortizadas em períodos de 6 a 120 meses.

f. Imposto de renda e contribuição social

Impostos sobre o lucro compreendem o IRPJ e a CSLL (corrente e diferido), os quais 
são reconhecidos no resultado. Os tributos relativos a períodos correntes e anteriores 
deverão, na medida em que não sejam pagos, ser reconhecidos como passivos. Se 
o valor pago com relação aos períodos atual e anterior exceder o valor devido para 
aqueles períodos, o excesso será reconhecido como um ativo.

O IRPJ e a CSLL são geralmente aplicados sobre a mesma base de cálculo, a qual 
corresponde ao lucro líquido antes dos impostos, ajustado de acordo com as normas 
expedidas pela autoridade ' scal brasileira. A alíquota vigente do IR para pessoa 
jurídica é de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual 
excedente de R$ 240 mil, assim como a alíquota da CSLL é de 15%.

O IRPJ e a CSLL diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias 
decorrentes entre as bases ' scais dos ativos e passivos e seus valores contábeis, 
bem como sobre prejuízos ' scais e base de cálculo negativa de CSLL não utilizada. 
Impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos para todas as diferenças 
temporárias tributáveis, e os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas 
as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que for provável que haverá 
lucro tributável para futuras compensações.

Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito 
legal de compensar os ativos ' scais circulantes contra os passivos ' scais circulantes 
e quando estiverem relacionados a impostos sobre a renda lançados pela mesma 
autoridade ' scal, e esta permitir a liquidação dos saldos em uma base líquida.

g. Investimentos em controlada

Os investimentos em controladas foram avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial.

h. Propriedade para investimentos

Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel 
ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal 
dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou 
para propósitos administrativos. A propriedade para investimento é mensurada pelo 
valor de custo. A sociedade realiza anualmente uma avaliação a valor de mercado.

As parcelas dos imóveis destinados à renda, correspondentes às edi' cações, são 
depreciadas pelo método linear a taxas anuais de 2% a 4%, levando-se em conta a 
estimativa de vida útil-econômica dos bens.

i. Imobilizado

O imobilizado é depreciado pelo método linear, aplicando-se as seguintes taxas 
anuais, que contemplam a estimativa de vida útil-econômica dos bens: edi' cações - 
de 2,50% a 4,00%; máquinas, móveis e utensílios - 10% e veículos e equipamentos 
de informática - 20%.

As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas pelo método linear, de 
acordo com o prazo de utilização, não superior a 10 anos e/ou de contrato de locação 
de imóveis de terceiros.

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada 
encerramento de exercício ' nanceiro e eventuais ajustes são reconhecidos como 
mudança de estimativas contábeis.

j. Intangível

Os ativos intangíveis adquiridos pela HSBC Seguros (Brasil) S.A. e que têm vidas 
úteis ' nitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das 
perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

Amortização é calculada sobre o custo de um ativo, ou outro valor substituto do 
custo, deduzido do valor residual.

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação 
às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, que não ágio, a partir da data em que 
estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto re> ete o 
padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

Ativos intangíveis relacionados a softwares desenvolvidos internamente e softwares 
adquiridos são amortizados em cinco anos.

Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada 
encerramento de exercício ' nanceiro e ajustados caso seja adequado.

k. Provisões técnicas

As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações do 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP e com base em notas técnicas atuariais.

A provisão de prêmios não ganhos é constituída pela parcela do prêmio de seguro 
correspondente ao período de risco não decorrido, sendo calculada “pro-rata” dia.

A provisão de sinistros a liquidar é constituída com base em estimativas de 
indenizações, para os eventos ocorridos e devidamente noti' cados pelos segurados 
e/ou bene' ciários até a data do balanço. Inclui ações judiciais relacionadas a 
sinistros, as quais são constituídas a partir da análise de consultores jurídicos para 
avaliação dos riscos em relação à importância segurada.

A provisão para sinistros ocorridos mas não avisados é calculada conforme 
metodologia descrita em nota técnica atuarial, utilizando como modelo matemático 
os triângulos de “run-off” para o período de 10 anos de experiência com as provisões 
de sinistros a liquidar e pagamentos.

A provisão para insu' ciência de prêmios é calculada de acordo com critérios 
atuariais, considerando-se as características dos negócios da Sociedade. Os 
resultados desses cálculos não indicaram a necessidade de sua constituição.

A provisão complementar de prêmios (PCP) foi constituída em atendimento à 
resolução CNSP nº162/06 e suas posteriores alterações, como complemento à 
provisão de prêmios não ganhos (PPNG).

l. Provisões para passivos contingentes

Provisões são reconhecidas quando é provável que uma saída de benefícios 
econômicos seja requerida para liquidar uma obrigação legal ou presumida que tenha 
surgido como resultado de acontecimentos passados e para a qual uma estimativa 
con' ável do montante da obrigação possa ser calculada.

Passivos contingentes com avaliação de risco possível não são reconhecidos, porém 
são divulgados, a menos que a probabilidade do > uxo de saída de recursos seja 
remota.

m. Benefícios pós-emprego

A Sociedade oferece planos de benefícios pós-emprego, como seguros de vida e 
planos de saúde.

Pagamentos para planos de contribuição de' nida são registrados como despesa de 
acordo com a continuidade da prestação de serviços dos colaboradores.

n. Redução do valor recuperável

Ativos & nanceiros

Um ativo ' nanceiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado 
anualmente, para apurar perda no seu valor recuperável.

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 e que aquele evento 
de perda teve um efeito negativo nos > uxos de caixa futuros projetados que podem 
ser estimados de uma maneira con' ável, tais como: desvalorização signi' cativa e 
prolongada de instrumentos ' nanceiros reconhecida publicamente pelo mercado, 
descontinuidade da operação da atividade em que a HSBC Seguros (Brasil) S.A. 
investiu, tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para re> etir o julgamento 
da administração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito 
atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as 
sugeridas pelas tendências históricas.

Ativos não & nanceiros

Os valores contábeis dos ativos não ' nanceiros são revistos no mínimo anualmente 
para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. No caso dos ativos 
intangíveis com vida útil inde' nida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que 
ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado no mínimo 
anualmente.

Notas explicativas às demonstrações & nanceiras
Em milhares de reais
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A redução do valor recuperável de ativos é determinada quando o valor contábil residual exceder o valor de recuperação, que será 
o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos & uxos de caixa futuros 
estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa.

o. Capital social

As ações são classi) cadas como patrimônio líquido quando não há obrigação contratual de transferir caixa ou outros ativos 
) nanceiros. Custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão dos instrumentos patrimoniais são demonstrados no patrimônio 
como uma redução dos rendimentos, líquido dos impostos.

p. Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos ) nanceiros com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação e são sujeitos a um risco insigni) cante de alteração no valor, assim como são utilizados na 
gestão das obrigações de curto prazo.

q. Receitas ! nanceiras e despesas ! nanceiras

As receitas ) nanceiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos (incluindo ativos ) nanceiros disponíveis para venda), 
ganhos na alienação de ativos ) nanceiros disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos ) nanceiros mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado, ganhos nos instrumentos de hedge que são reconhecidos no resultado e reclassi) cações de 
ganhos previamente reconhecidos em outros resultados abrangentes. A receita de juros é reconhecida no resultado através do 
método dos juros efetivos.

As despesas ) nanceiras abrangem perdas em alienação de ativos disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos 
) nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas 
nos ativos ) nanceiros (exceto recebíveis) e perdas nos instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado.

3. Gestão de risco e risco de capital

O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, incluindo as operações de seguros, utilizando-o com o objetivo de 
adicionar valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de negócios no planejamento das atividades, maximizando 
a utilização de recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas, administradores, clientes, fornecedores e funcionários 
da HSBC Seguros (Brasil) S.A.

Entende-se 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.

Os produtos de seguros são ofertados em todo o território brasileiro através de uma rede de distribuição que compreende as 
unidades do HSBC no Brasil, bem como Corretores de Seguros parceiros. Estes produtos atendem às necessidades de clientes 
dos segmentos pessoa jurídica e pessoa física, sendo este último o de maior concentração dos negócios.

A HSBC Seguros (Brasil) S.A. oferece aos seus clientes uma ampla gama de seguros, alguns dos quais complementam outros 
produtos de consumo ) nanceiro, como seguros prestamista.

A HSBC Seguros (Brasil) S.A. subscreve contratos de seguro, retendo os riscos e os prêmios associados a estes contratos. 
Quando escolher gerenciar sua exposição ao risco de seguro através da utilização de resseguradores, os prêmios e os riscos 
relacionados a estes contratos são cedidos.

As operações de seguros envolvem a mensuração, avaliação, aceitação e gerenciamento de algum grau de risco ou uma 
combinação de riscos. As categorias de risco mais importantes em que a HSBC Seguros (Brasil) S.A. está exposta são: risco de 
crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco de seguros, risco operacional e risco de capital.

A estrutura de gestão de riscos estabelecida visa estabelecer o monitoramento contínuo do ambiente de risco associado a uma 
avaliação integrada dos riscos e suas interdependências.

A Administração revisa e atualiza regularmente suas políticas e sistemas de gestão de riscos de forma a re& etir mudanças nos 
mercados e produtos e a condução das melhores práticas.

O conceito de responsabilidades individuais, reforçado pela estrutura de governança é difundido através de treinamentos que 
geram uma cultura construtiva e disciplinada, onde a gestão de riscos é de responsabilidade de todos os colaboradores, os quais 
devem identi) cá-los, avaliá-los e gerenciá-los.

Todos os produtos de seguros são submetidos a um processo detalhado de aprovação. Este processo consiste de uma análise 
dos riscos inerentes ao produto, incluindo mas não limitado aos riscos de mercado, risco de crédito, riscos de seguros, riscos 
de preço e risco regulatório. Todos os produtos são revisados pelo Comitê de Produtos como parte do processo de aprovação. 
Este Comitê é composto pelos principais executivos da HSBC Seguros (Brasil) S.A. responsáveis pelo gerenciamento de riscos.

Os principais produtos comercializados são:

Prestamista: Esta modalidade de seguro é utilizada para sustentar produtos bancários e ) nanceiros. A política prevê o pagamento 
do seguro em caso do tomador de um empréstimo estiver impossibilitado de efetuar pagamentos devido a morte ou desemprego.

Seguros de vida e acidentes pessoais: Contratos de seguro de vida fornecem cobertura de morte e acidentes pessoais de 
acordo com os montantes e condições estabelecidos na apólice de seguro.

a. Risco de seguro

O gerenciamento de risco de seguros é um aspecto crítico no negócio. Para uma proporção signi) cante dos contratos de seguro 
de vida, o & uxo de caixa está vinculado, direta e indiretamente, com os ativos que suportam esses contratos, conforme menção 
anterior dos principais produtos comercializados pela HSBC Seguros (Brasil) S.A.

Em linhas gerais, a teoria de probabilidade é aplicada para a preci) cação e provisionamento das operações de seguros. O principal 
risco é que a frequência ou severidade de sinistros seja maior do que o estimado. O risco de seguro inclui a possibilidade razoável 
de perda signi) cativa devido à incerteza na frequência da ocorrência dos incidentes segurados, bem como na gravidade das 
reclamações resultantes.

Risco de seguro é o risco em que o segurado transfere para o subscritor, no caso a HSBC Seguros (Brasil) S.A., o risco da 
ocorrência do sinistro sobre o objeto segurado. Os principais riscos abrangidos nos contratos de seguros são representados por: 
custo dos sinistros em contrapartida ao montante global dos prêmios recebidos. O custo de um sinistro pode ser in& uenciado por 
vários fatores.

Riscos de seguros são controlados por políticas internas cujos procedimentos são estabelecidos observando as medidas que 
levem em conta as determinações especí) cas dos requisitos regulamentares.

Estratégia de subscrição

A estratégia de subscrição visa diversi) car as operações de seguros para assegurar o balanceamento da carteira e baseia-se no 
agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir o impacto de riscos isolados. Negócios relacionados 
ao ramo vida tendem a ser naturalmente de longo prazo, no entanto, os prêmios angariados pela HSBC Seguros (Brasil) S.A. 
correspondem aos riscos de seguros em cada fase da vida do segurado.

Estratégia de resseguro

Como forma de reduzir o risco, foi de) nida a política de resseguro, a qual é revisada, no mínimo, anualmente. Dessa de) nição 
constam: os riscos a ressegurar, lista dos resseguradores e grau de concentração.

Os contratos de resseguro ) rmados consideram condições proporcionais e não proporcionais, de forma a reduzir a exposição 

a riscos isolados, além de termos facultativos para determinadas circunstâncias. Embora o resseguro forneça um meio de 
gerenciamento de risco de seguros, alguns contratos expõem a HSBC Seguros (Brasil) S.A. ao risco de crédito da contraparte, ou 
seja, o risco de inadimplência do ressegurador. O volume de operações com resseguradores não é representativo para a HSBC 
Seguros (Brasil) S.A.

Gerenciamento de riscos por modalidade de negócios

O monitoramento da carteira de contratos de seguros por modalidade de negócios permite o acompanhamento e a adequação 
dos preços praticados bem como avaliar a eventual necessidade de alterações.

Análise de sensibilidade dos riscos de seguros

  Impacto no resultado antes dos impostos Impacto no patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2012
Aumento no índice de sinistralidade em 5%  (35.245) (21.147)
Redução no índice de sinistralidade em 5%  35.245 21.147
Aumento nas despesas com manutenção de apólice em 10% (11.835) (7.101)
Redução nas despesas com manutenção de apólice em 10% 11.835 7.101
Em 31 de dezembro de 2011
Aumento no índice de sinistralidade em 5%  (29.895) (17.937)
Redução no índice de sinistralidade em 5%  29.895 17.937
Aumento nas despesas com manutenção de apólice em 10% (15.561) (9.336)
Redução nas despesas com manutenção de apólice em 10% 15.561 9.336

Desenvolvimento de sinistros

O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, comparando os sinistros pagos 
com as suas respectivas provisões. Partindo do ano em que o sinistro foi avisado, a parte superior do quadro demonstra o saldo da 
provisão no decorrer dos anos. A provisão varia à medida que as informações mais precisas a respeito da frequência e severidade 
dos sinistros são obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos montantes com os saldos contábeis, como 
também os montantes de sinistros liquidados, total ou parcialmente, nos períodos seguintes a partir dos saldos das provisões.

Ano de aviso do sinistro
Sinistro Judicial  Até 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Montante estimado para os sinistros a liquidar
No ano do aviso  256.814 11.118 10.507 7.465 11.283 13.425
Um ano após o aviso  276.082 18.125 17.541 13.993 20.544 -
Dois anos após o aviso  283.845 19.761 21.697 18.845 - -
Três anos após o aviso  297.270 20.228 22.508 - - -
Quatro anos após o aviso  282.664 20.194 - - - -
Cinco anos após o aviso  274.647 - - - - -

Estimativa dos sinistros a liquidar 
 em 31 de dezembro de 2012  274.647 20.194 22.508 18.845 20.544 13.425
Pagamentos de sinistros efetuados  234.414 13.233 12.566 7.520 7.068 6.340
Passivo reconhecido  40.233 6.961 9.942 11.325 13.476 7.085 89.022

Ano de aviso do sinistro
Sinistro Administrativo  Até 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Montante estimado para os sinistros a liquidar
No ano do aviso  766.811 124.731 154.189 171.006 200.256 200.664
Um ano após o aviso  764.301 121.241 141.714 154.636 179.569 -
Dois anos após o aviso  766.050 122.416 142.135 155.426 - -
Três anos após o aviso  766.969 122.485 142.365 - - -
Quatro anos após o aviso  767.350 122.601 - - - -
Cinco anos após o aviso  768.679 - - - - -

Estimativa dos sinistros a liquidar 
 em 31 de dezembro de 2012  768.679 122.601 142.365 155.426 179.569 200.664
Pagamentos de sinistros efetuados  766.229 122.274 142.135 155.128 179.368 156.003
Passivo reconhecido  2.450 327 230 298 201 44.661 48.167

Total de provisão de sinistros a liquidar 
 reconhecido no balanço  42.683 7.288 10.172 11.623 13.677 51.746 137.189

b. Risco % nanceiro

Os negócios de seguros da HSBC Seguros (Brasil) S.A. estão expostos a uma variedade de riscos ) nanceiros, incluindo risco de 
mercado, risco de crédito e risco de liquidez.

Risco de mercado inclui risco de taxa de juros, risco de ações e risco cambial, quando for o caso. A natureza e o gerenciamento 
desses riscos estão descritos abaixo.

As empresas de seguros estão expostas a riscos ) nanceiros, como, por exemplo, quando as receitas provenientes de ativos 
) nanceiros não são su) cientes para ) nanciar as obrigações, ou quando esta rentabilidade comprometer o montante de ativos 
) nanceiros utilizados para o lastro das provisões técnicas.

Os procedimentos de gestão de riscos ) nanceiros que re& etem as condições de mercado bem como os requerimentos 
regulatórios são implementados pela HSBC Seguros (Brasil) S.A. em adição às políticas aplicadas globalmente através do Manual 
de Instruções do HSBC. Para tanto, constituiu-se um comitê responsável por assegurar que as exposições a riscos ) nanceiros 
permaneçam dentro dos requisitos regulatórios e mandatos de riscos previamente acordados com a Matriz do HSBC, de forma a 
garantir o cumprimento das estruturas de controle estabelecidas.

Apuração do valor justo

A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos ) nanceiros trazidos ao valor justo. Os valores de referência 
foram de) nidos como se segue:

31 de dezembro de 2012  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos a valor justo através do resultado  1.321.453 - - 1.321.453
Total  1.321.453 - - 1.321.453

31 de dezembro de 2011  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos a valor justo através do resultado  1.822.027 - - 1.822.027
Total  1.822.027 - - 1.822.027

c. Risco de mercado

O risco de mercado surge quando ocorrem descasamentos entre as obrigações e os investimentos ) nanceiros que as suportam, 
por exemplo, descasamentos de vencimentos, bem como de rendimentos entre investimentos e obrigações.

Notas explicativas às demonstrações % nanceiras
Em milhares de reais
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Como os riscos são gerenciados

A HSBC Seguros (Brasil) S.A. gerencia seus riscos de mercado utilizando algumas, ou todas, das seguintes técnicas, dependendo 
da natureza dos contratos:

Como as exposições aos riscos são mensuradas

ALCO (Assets and Liabilities Committee).

basis point

 
de um basis point

Análise de sensibilidade dos riscos de mudança nas taxas de juros de mercado

  Impacto no resultado Impacto no
Fator de sensibilidade  antes dos impostos patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2012

  (830) (5.562)

Em 31 de dezembro de 2011
  (3.207) (6.348)

d. Risco de crédito

ALCO estabelece 

ALCO
os 

no ALCO.

Qualidade de crédito

De" nições das classi" cações de qualidade

Forte  cante 

Boa  nanceiros, com 

Satisfatória

Abaixo do padrão

Deteriorada

      Classificações de qualidade 
     sem atraso, nem deteriorada
      Em atraso  Redução
        Média  Abaixo do mas não  ao valor
  Forte Boa Satisfatória padrão deteriorada Deteriorada recuperável Total

Em 31 de dezembro de 2012

         

 Sinistros pagos  - 631 - - - - - 631

      Classificações de qualidade 
     sem atraso, nem deteriorada
      Em atraso  Redução
        Média  Abaixo do mas não  ao valor
  Forte Boa Satisfatória padrão deteriorada Deteriorada recuperável Total

Em 31 de dezembro de 2011

 - 1.822.027 - - - - - 1.822.027

 Sinistros pendentes de pagamento - 3.313 - - - - - 3.313

 Sinistros pagos  - 608 - - - - - 608

e. Risco de liquidez

etorno, 

risco 

de crédito.

anualmente pelo ALCO

 nanceiros da HSBC Seguros (Brasil) S.A. por prazo de 

Composição da carteira dos fundos de investimento por prazo de vencimento

       Ajuste da
  Até 1 a 5 Acima de Valor Custo avaliação
Títulos em 31 de dezembro de 2012  1 ano anos 5 anos contábil atualizado a mercado

Ativos financeiros designados ao valor justo

Swap  253 - - 253 253 -

Valores a pagar  (13) - - (13) (13) -

Total  625.760 695.693 - 1.321.453 1.290.294 31.159

       Ajuste da
  Até 1 a 5 Acima de Valor Custo avaliação
Títulos em 31 de dezembro de 2011  1 ano anos 5 anos contábil atualizado a mercado

Valores a receber  15 - - 15 15 -

Total  705.243 1.051.165 65.619 1.822.027 1.806.102 15.925

Composição das provisões técnicas por prazo de vencimento

Em 31 de dezembro de 2012  Até 1 ano 1 a 5 anos Acima de 5 anos Valor contábil

 

Total  300.992 163.971 18.740 483.703

Em 31 dezembro de 2011  Até 1 ano 1 a 5 anos Acima de 5 anos Valor contábil

 

Total  317.137 173.274 15.545 505.956
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Gerenciamento de capital

A abordagem de gerenciamento de capital da HSBC Seguros (Brasil) S.A. é orientada pelas suas estratégias e necessidades 

organizacionais, levando em conta a regulamentação, o ambiente econômico e comercial em que se opera.

É objetivo da HSBC Seguros (Brasil) S.A. manter uma base de capital forte para suportar o desenvolvimento dos seus negócios e 

para atender aos requisitos regulamentares de capital em todos os momentos.

A política de gerenciamento de capital da HSBC Seguros (Brasil) S.A. incorpora uma série de medidas diferentes de capital e inclui 

a capitalização de mercado, o capital investido, o capital econômico e o capital regulamentar, de* nidos como:

 xado em um nível de con*

 

vigente.

4. Aplicações

   31/12/2012   31/12/2011

  Custo Valor  Custo Valor

  atualizado Contábil % atualizado Contábil %

a. Ativos financeiros designados ao valor justo  1.321.453 1.321.453 100,00 1.822.012 1.822.027 100,00

Quotas de fundos de investimento exclusivos  939.865 939.865 71,12 1.473.243 1.473.243 80,86

Quotas de fundos de investimento não exclusivos  381.335 381.335 28,86 348.576 348.576 19,13

Contratos de Swap  253 253 0,02 193 208 0,01

Total  1.321.453 1.321.453 100,00 1.822.012 1.822.027 100,00

Movimentação das aplicações

    2012

  1º de janeiro Aplicação Resgate Rendimento 31 de dezembro

Quotas de fundos de investimento exclusivos  1.473.243 399.906 (1.071.716) 138.432 939.865

Quotas de fundos de investimento não exclusivos  348.576 - - 32.759 381.335

Contratos de Swap  208 - - 45 253

Total  1.822.027 399.906 (1.071.716) 171.236 1.321.453

5. Créditos de operações com seguros e resseguros

a. Composição

  31/12/2012 31/12/2011

Prêmios a receber  55.299 48.681

(-) Provisão para riscos de prêmios a receber  (3.377) (2.614)

Outros créditos operacionais  5.719 4.678

Total  59.194 52.982

b. Prêmios a receber por vencimento

  31/12/2012 31/12/2011

A vencer  36.017 34.331

Vencidos de 1 a 30 dias  10.705 6.247

Vencidos de 31 a 60 dias  2.812 3.829

Vencidos de 61 a 120 dias  2.449 1.645

Vencidos de 121 a 180 dias  734 185

Vencidos de 181 a 365 dias  748 376

Vencidos superior a 365 dias  1.834 2.068

Total  55.299 48.681

c. Movimentação dos prêmios a receber

    2012

  1º de janeiro Constituição Recebimento Cancelamento 31 de dezembro

Prêmios a receber  30.587 1.084.924 (966.050) (111.763) 37.698

Prêmios estimados  18.094 1.386 - (1.879) 17.601

Total  48.681 1.086.310 (966.050) (113.642) 55.299

6. Crédito tributário

  31/12/2012 31/12/2011

Imposto de renda  940 7.186

Contribuição social  68 100

Decorrentes de ajustes temporais  15.831 13.147

PIS/COFINS  293 229

INSS  38 37

Outros  - 2

Total  17.170 20.701

Curto prazo  1.339 7.554

Longo prazo  15.831 13.147

7. Participações societárias

  31/12/2012 31/12/2011

  146.074 483.266

 - 4.222

Provisão para desvalorização  (218) (218)

Outras  218 218

Total  146.074 487.488

Segue-se a composição das participações em controladas:

  HSBC Capitalização HSBC Empresa de
  (Brasil) S.A. Capitalização (Brasil) S.A. Total

Em 31 de dezembro de 2012
Capital social  18.534 96.652 

  1.037.659.022 2.597.854.361 

Percentual de participação  99,93314905% 99,97083589% 

Resultado do exercício  266 118.369 

Patrimônio líquido*  24.440 121.685 

 266 118.334 118.600
  24.424 121.650 146.074

Em 31 de dezembro de 2011
Capital social  18.534 247.321 

  1.037.659.022 2.597.854.361 

Percentual de participação  99,93314905% 99,97083589% 

Resultado do exercício  84 120.778 

Patrimônio líquido*  24.237 459.179 

120.826
  24.221 459.045 483.266

*A variação do patrimônio líquido em 2012 na HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A é devida à redução de capital no 
primeiro semestre.
** O resultado de participação em controladas não inclui o valor de R$ 21.557 referente à HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A. 
devido à alienação da participação societária em setembro de 2011.
*** Na apresentação do Balanço Patrimonial, inclui o montante de R$ 4.222 referente à participação no IRB (Inst. Resseguro do Brasil), 
estas foram alienadas em 2012 com resultado de R$ 36.561 milhões contabilizados na linha de ganhos com ativos não correntes.

Reestruturação Societária

Brasil. O valor da operação foi de R$108.000, gerando um ganho de R$ 1.300 registrado em outras receitas operacionais.

8. Investimentos

    2012
  1º de Janeiro Adições Alienações/Reduções Depreciação 31 de dezembro

  487.488 118.600 (460.014) - 146.074

Terrenos  10.749 - - - 10.749

Obras de arte  31 - (2) - 29

Total  519.201 118.600 (460.016) (719) 177.066

9. Imobilizado

    2012
  1º de Janeiro Adições Alienações/Reduções Depreciação 31 de Dezembro

Bens móveis  230 - (11) (121) 98

Benfeitorias em imóveis de terceiros  482 - - (221) 261

      

Total  1.158 - (52) (342) 764

10. Intangível

    2012
  1º de Janeiro Adições Alienações/Redução Amortização 31 de dezembro

Marcas e Patentes  43 - - - 43

Softwares  5.046 2.512 - (1.194) 6.364

Direito de uso  5.750 - - (727) 5.023

Total  10.839 2.512 - (1.921) 11.430

11. Obrigações a pagar

  31/12/2012 31/12/2011

Cheques não compensados  297 1.256

Créditos administrativo  2.310 851

 3.950 2.887

Outros  737 344

Total  18.165 12.079

Curto Prazo  15.340 9.948
Longo Prazo  2.825 2.131

12. Impostos e contribuições

  31/12/2012 31/12/2011

Imposto de renda  81.238 9.374

Contribuição social  59.497 6.659

COFINS  12 71

PIS/PASEP  2 15

ITBI  766 -

Total  141.515 16.119

13. Depósitos de terceiros

a. Composição

  31/12/2012 31/12/2011

Cobrança antecipada de prêmios  438 299

Prêmios e emolumentos recebidos  6.962 6.812

Outros depósitos  1 123

Total  7.401 7.234

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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b. Tempo de permanência

  31/12/2012 31/12/2011

de 1 a 30 dias  5.496 6.836
de 31 a 60 dias  1.555 105
de 61 a 120 dias  191 120
de 121 a 180 dias  78 91
de 181 a 365 dias  79 82
superior a 365 dias  2 -

Total  7.401 7.234

14. Transações com partes relacionadas

As transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas, substancialmente, em condições e taxas compatíveis 
com as médias praticadas com terceiros, quando aplicável, vigentes nas datas das operações. Os custos dos serviços prestados 
entre as empresas do Grupo HSBC no Brasil e os custos das estruturas operacional e administrativa comuns são contabilizados 
em cada empresa de acordo com critérios previamente estabelecidos. As receitas e despesas com partes relacionadas são 
constituídas, principalmente, de ressarcimentos de custos e despesas administrativas, cosseguro cedido, rendimentos de 
aplicações * nanceiras, comissões de vendas e prestação de serviços. Os direitos e obrigações são decorrentes, basicamente, 
de operações de cosseguro cedido, de outras contas a pagar e a receber e de saldos bancários. Os principais saldos na data do 
balanço, bem como as receitas (despesas) do exercício, estão apresentados a seguir:

         Direitos         Obrigações

  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  11.536 13.757 (348) (544)
HSBC Corretora de Seguros (Brasil) S.A.  - - (55) (156)
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.  5.078 8.153 (1.866) (3.662)
Losango Promoções de Vendas Ltda.  2 - (4.562) (4.428)
HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.  9.587 6.586 (2.113) (1.807)
HSBC Capitalização (Brasil) S.A.  83 - - -
Outras  131 - (74) (62)

         Receitas         Despesas

  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  4.248 4.248 (11.248) (10.583)
HSBC Corretora de Seguros (Brasil) S.A.  1 - (5.967) (5.516)
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.  4.179 4.568 (46.082) (47.814)
Losango Promoções de Vendas Ltda.  - - (26.234) (13.356)
HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.  943 483 (3.886) (3.080)
Outras  20 - (595) (515)

Remuneração do pessoal-chave da Administração

Apresentamos a seguir a remuneração do pessoal-chave da Administração, composta pelos diretores da Sociedade, conforme 
abaixo demonstrado:

  31/12/2012 31/12/2011

Benefícios de curto prazo  (1.470) (2.826)
Benefícios pós-emprego  (32) (80)
Outros benefícios de longo prazo  - (227)
Remuneração baseada em ações  (7) -

Total  (1.509) (3.133)

15. Provisões técnicas e despesas de custo de aquisição diferidos - Seguros e resseguros

a. Composição

Ramos de atuação       Provisões técnicas    Custo de aquisição diferidos

  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Incêndio (*)  4 4 - -
Automóvel (*)  741 5.788 - -
R.C.F. veículos (*)  3.892 4.534 - -
Vida em grupo  186.100 189.859 36.863 25.281
Vida individual  11.671 4.688 89 11
Acidentes pessoais  70.204 66.015 2.972 1.457
Prestamista  141.518 204.491 15.766 13.722
Desemprego/Perda de renda  50.283 18.092 8.905 4.269
Outros  19.290 12.485 334 203

Total  483.703 505.956 64.929 44.943

Curto prazo  449.828 461.277 29.388 18.348

Longo prazo  33.875 44.679 35.541 26.595

(*) Referem-se a sinistros em discussão judicial.

b. Movimentação

b.1 Provisão de prêmios não ganhos

  31/12/2011 Constituição Apropriação 31/12/2012

Vida em grupo  9.587 261.108 (262.409) 8.286
Acidentes pessoais  13.330 209.528 (209.119) 13.739
Prestamista  176.587 184.787 (251.035) 110.339
Desemprego/Perda de renda  17.797 77.198 (44.989) 50.006
Outros  9.122 32.625 (26.517) 15.230

Total  226.423 765.246 (794.069) 197.600

b.2 Provisão de prêmios não ganhos - Riscos vigentes e não emitidos

  31/12/2011 Constituição Reversão 31/12/2012

Vida em grupo  370 604 (698) 276
Acidentes pessoais  390 2.682 (1.551) 1.521
Prestamista  950 1.321 (1.944) 327
Desemprego/Perda de renda  292 154 (446) -
Outros  293 448 (739) 2

Total  2.295 5.209 (5.378) 2.126

b.3 Provisão de sinistros a liquidar

  31/12/2011 Constituição Pagamento Reversão 31/12/2012
Incêndio  4 - - - 4
Automóvel  5.788 804 (5.369) (482) 741
R.C.F. veículos  4.534 2.908 (2.223) (1.327) 3.892
Vida em grupo  92.734 243.610 (146.062) (101.189) 89.093
Acidentes pessoais  33.954 72.150 (40.694) (33.832) 31.578
Prestamista  9.235 60.400 (30.804) (29.751) 9.080
Desemprego/Perda de renda  3 9.384 (6.278) (2.832) 277
Outros  2.196 4.102 (1.518) (2.256) 2.524

Total  148.448 393.358 (232.948) (171.669) 137.189

b.3.1 Prazo médio pendente de pagamento de sinistros judiciais

  Quantidade Valor Valor Prazo médio de
Prazo pendente a partir da data de inclusão da ação  de ações reclamado provisionado pagamento (em dias)

de 1 a 30 dias  65 1.337 766 16
de 31 a 60 dias  70 3.404 1.868 45
de 61 a 120 dias  135 7.193 3.020 89
de 121 a 180 dias  150 7.647 3.982 148
de 181 a 365 dias  336 21.307 11.307 257
a mais 365 dias  2.061 177.555 76.018 1.541

Total  2.817 218.443 96.961 1.172

b.4 Provisão de sinistros/eventos ocorridos e não avisados

  31/12/2011 Constituição Reversão 31/12/2012
Vida em grupo  84.582 3.879 (2.221) 86.240
Vida Individual  213 681 (60) 834
Acidentes pessoais  15.537 5.241 (509) 20.269
Prestamista  16.053 3.821 (589) 19.285
Outros  773 709 (45) 1.437

Total  117.158 14.331 (3.424) 128.065

b.5 Provisão complementar de prêmios

  31/12/2011 Constituição Reversão 31/12/2012
Vida em grupo  2.586 1.037 (1.418) 2.205
Acidentes pessoais  2.804 2.311 (2.018) 3.097
Prestamista  1.666 2.531 (1.710) 2.487
Outros  104 199 (206) 97

Total  7.160 6.078 (5.352) 7.886

b.6 Provisão de riscos não expirados

  31/12/2011 Constituição Reversão 31/12/2012
Vida individual  2.130 73.302 (70.729) 4.703

Total  2.130 73.302 (70.729) 4.703

b.7 Provisão de benefícios a regularizar

  31/12/2011 Constituição Pagamentos Reversões 31/12/2012
Vida individual  2.345 19.548 (6.651) (9.108) 6.134

Total  2.345 19.548 (6.651) (9.108) 6.134

c. Movimentação de custos de aquisição diferidos

  2012

Saldos em 1º de janeiro  44.943

Constituição de custo de aquisição  67.555
Apropriação de despesas incorridas no exercício  (47.569)

Saldos em 31 de dezembro  64.929

Curto prazo  29.388

Longo prazo  35.541

16. Provisões judiciais e administrativas

As provisões judiciais * scais, trabalhistas e cíveis são constituídas a partir da avaliação individual dos riscos, apurados por 
consultores jurídicos internos e externos, sendo representadas, principalmente, por:

Provisões judiciais � scais: processos judiciais e administrativos envolvendo tributos federais, estaduais e municipais.

Provisões judiciais trabalhistas: processos especí* cos de ex-funcionários e riscos estimados como prováveis, sem ações 
judiciais efetivas, requerendo pagamento de horas extras, equiparação salarial e outros.

Provisões judiciais cíveis: ações judiciais em diversas fases de tramitação não relacionadas a contrato de seguro.

a. Composição das provisões e depósitos judiciais

         31/12/2012       31/12/2011
  Provisões Depósitos Provisões Depósitos
Fiscais  24.195 69.629 24.930 68.595
Trabalhistas  14.728 14.530 11.009 10.636
Cíveis  4.064 16.341 2.478 14.481

Total  42.987 100.500 38.417 93.712

Em depósitos judiciais de ações cíveis, não incluem R$ 78.613 (R$ 77.854 em 31 de dezembro de 2011), referentes a depósitos 
judiciais de sinistros, cuja provisão está no grupo de Provisões técnicas - Provisão de sinistros a liquidar.

Os valores depositados judicialmente, quando não relacionados a uma obrigação legal, podem ser superiores aos valores 
provisionados, já que as provisões para contingências são constituídas com base na expectativa do risco de insucesso e 
desembolso, quando avaliada como “provável” conforme mencionado na nota explicativa 2.2l. Os valores demonstrados acima 
incluem depósitos para os quais não foram constituídas provisões, assim como inclui provisões constituídas para ações em 
relação às quais não foram realizados depósitos.
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b. Movimentação das provisões

    2012
  1º de janeiro Adições Utilizações Reversões 31 de dezembro
Fiscais  24.930 1.493 (2.128) (100) 24.195
Trabalhistas  11.009 9.083 (3.814) (1.550) 14.728
Cíveis  2.478 2.689 (363) (740) 4.064

Total  38.417 13.265 (6.305) (2.390) 42.987

c. Principais provisões judiciais ! scais

CPMF: Ação judicial para suspensão da exigibilidade da CPMF sobre a transferência de recursos e carteira de previdência entre 
empresas do Grupo. Provisão para o risco no montante de R$ 8.085 (R$ 7.709 em 31 de dezembro de 2011).

Contribuição social: Ação para discussão da constitucionalidade da majoração da alíquota de 8% para 18%, cujo período de 
discussão compreende maio/96 a janeiro/99, com provisão de R$ 15.580 (R$ 14.561 em 31 de dezembro 2011).

d. Causas judiciais avaliadas como possíveis e não provisionadas

A Sociedade possui contingências passivas * scais classi* cadas como risco possível totalizando R$ 367.428 (R$ 347.225 em 31 
de dezembro de 2011), para as quais não há provisão constituída.

As principais contingências não provisionadas são: a) INSS - ação judicial que discute a não incidência da contribuição 
previdenciária sobre pagamentos a médicos credenciados dos planos de seguro saúde (operação vendida em 2003); b) PIS - 
ação que discute a exigência de PIS em ofensa ao princípio constitucional da anterioridade; e c) PIS/COFINS - exigências * scais 
decorrentes da alteração de base de recolhimento e da compensação de créditos * scais de PIS e COFINS por resultado de trânsito 
em julgado favorável de ação judicial.

As ações cíveis classi* cadas como risco de perda possível não são reconhecidas contabilmente, cujo montante total estimado em 
31 de dezembro de 2012 era R$ 9.757 (R$ 7.982 em 2011).

e. Movimentação dos depósitos

    2012
  1º de janeiro Adições Utilizações Reversões 31 de dezembro
Fiscais  68.595 3.162 (1.840) (288) 69.629
Trabalhistas  10.636 8.601 (2.938) (1.769) 14.530
Cíveis  14.481 18.527 (60) (16.607) 16.341

Total  93.712 30.290 (4.838) (18.664) 100.500

17. Patrimônio líquido

Capital social - O capital social da HSBC Seguros, subscrito e integralizado, está representado por 17.191.971 ações ordinárias 
e 10.082.026 ações preferenciais, ambas escriturais, sem valor nominal e não conversíveis de uma espécie em outra. As ações 
preferenciais não têm direito a voto e gozam de prioridade no reembolso do capital e na distribuição de dividendos que são, no 
mínimo, dez por cento superiores aos atribuídos às ações ordinárias. De acordo com o Estatuto Social da Sociedade, os acionistas 
têm direito a um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da legislação. Poderão ser distribuídos 
dividendos intermediários à conta de lucros apurados em balanço semestral ou em períodos menores.

Demonstrativo do cálculo de dividendos   2012

Lucro líquido do exercício   522.720

(-) Constituição da Reserva legal  5% 26.136

Base para cálculo   496.584

Dividendos propostos/pagos:*
HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo  98,0673020% 468.985
Minoritários  1,9326980% 9.243

Dividendos adicionais - ações preferenciais   18.356

*O total de dividendos prospostos/pagos é composto por R$ 129 milhões de dividendos obrigatórios e R$ 368 milhões de 
dividendos adicionais, deste total foram pagos R$ 464 milhões no decorrer do ano de 2012.

Reserva de reavaliação - O saldo de reavaliação de imóveis, incluindo a reavaliação reL exa, em 31 de dezembro de 2012, era de 
R$ 5.794 (R$ 5.971 em 31 de dezembro de 2011), que deduzido de R$ 1.027 (R$ 994 em 31 de dezembro de 2011) de imposto de 
renda e contribuição social apresentava um saldo líquido de R$ 4.767 (R$ 4.977 em 31 de dezembro de 2011). O efeito no resultado 
devido à depreciação da parcela reavaliada e baixas foi de R$ 210 (R$ 210 em 31 de dezembro de 2011).

De acordo com a Lei 11.638/07 a Sociedade optou por manter os saldos existentes nas reservas de reavaliação até a sua efetiva 
realização.

Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro liquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 
6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

18. Detalhamento das principais contas da demonstração de resultado

a. Ramos de atuação

        Prêmios ganhos
       líquido de resseguro       Custo de aquisição %      Sinistros ocorridos %
  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Acidentes pessoais  209.756 167.003 5,32 7,80 20,71 22,69
Vida  332.382 328.201 7,44 9,81 45,30 57,12
Prestamista  250.472 249.438 6,10 9,60 13,03 12,21
Outros  71.133 16.147 12,75 15,04 8,70 (19,82)

Total  863.743 760.789 6,97 9,41 26,96 33,21

b. Sinistros ocorridos
  31/12/2012 31/12/2011
Indenizações avisadas  (198.775) (200.886)
Despesas com sinistros  (12.564) (11.412)
Serviços de assistência  (13.872) (9.793)
Recuperação de sinistros  1.516 2.135
Salvados e ressarcimentos  2.667 6.082
Variação da provisão de sinistros/eventos ocorridos e não avisados  (10.908) (37.638)
Despesas com benefícios  (10.655) (2.841)

Total  (242.591) (254.353)

c. Custo de aquisição diferidos
  31/12/2012 31/12/2011
Comissões  (58.250) (62.446)
Outros custos de aquisição diferidos  (21.949) (13.686)
Recuperação de comissões  (27) (25)
Variação dos custos de aquisição diferidos  19.986 4.546

Total  (60.240) (71.611)

d. Outras receitas e despesas operacionais

  31/12/2012 31/12/2011

Despesas com administração de apólices  (23.472) (25.004)
Despesas com promoções de vendas  (1.654) (2.067)
Despesas com suprimento de materiais  (75) (231)
Despesas com serviços prestados  (2.944) (2.954)
Despesas com lucros atribuídos  (9.255) (7.145)
Despesas com cobranças  (447) (508)
Títulos de capitalização adquiridos para incentivar novos negócios  (7.389) (5.956)
Variação de perdas com créditos de riscos decorridos  (623) (268)
Outras  (3.494) (1.734)

Total  (49.353) (45.867)

e. Despesas administrativas

  31/12/2012 31/12/2011

Pessoal próprio  (32.969) (33.172)
Serviços de terceiros  (7.254) (9.449)
Localização e funcionamento  (9.309) (10.053)
Donativos e contribuições  (5.146) (6.378)
Outras  (5.008) (4.184)

Total  (59.686) (63.236)

f. Despesas com tributos

  31/12/2012 31/12/2011

PIS  (29) (56)
COFINS  (170) (281)
Taxa de fiscalização  (2.391) (2.389)
IPTU  (33) (101)
ISS  (250) 196
Contribuição Sindical  (49) (54)
Outras  (99) (640)
ITBI  (766) -

Total  (3.787) (3.325)

g. Receitas financeiras

  31/12/2012 31/12/2011

Contratos de “Swap”  128 270
Títulos de renda fixa  2.981 3.645
Fundos de investimentos  171.190 171.717
Títulos de renda variável  11 1
Operações de seguros  315 116
Depósitos judiciais e fiscais  5.980 7.951
Outras  3.189 7.281

Total  183.794 190.981

h. Despesas financeiras

  31/12/2012 31/12/2011

Contratos de “Swaps”  (4) (230)
Atualização monetária das provisões técnicas de seguros  (12.665) (7.117)
Com títulos de renda variável  (62) (41)
Variação cambial  (264) (123)
Atualização monetária de passivos contingentes  (2.122) (3.276)
Taxa de administração de fundos  (4.027) (3.550)
Outras  (295) (415)

Total  (19.439) (14.752)

i. Resultado patrimonial

  31/12/2012 31/12/2011

Equivalência patrimonial  118.600 142.383
Resultado com imóveis de renda  3.564 3.566
Dividendos recebidos - IRB  3.479 2.786
Outros  59 -

Total  125.702 148.735

j. Imposto de renda e contribuição social

i. Encargos devidos sobre as operações do exercício

Segue-se a demonstração do imposto de renda e da contribuição social incidentes sobre as operações do exercício:

  31/12/2012 31/12/2011

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (após participações)  780.372 654.505

Imposto de renda e contribuição social, às alíquotas mencionadas 

 na Nota Explicativa 2f.  (312.149) (261.802)

Exclusões permanentes  46.561 55.901

Participações em controladas  47.463 56.953
Contribuições e doações  (1.858) (2.167)
Dividendos/lucro avaliados ao custo  1.397 1.115
Encargos de depreciação, amortização/ exaustão - Lei 8.200/91  (26) (26)
Outros  (415) 26

Exclusões temporárias  (2.684) 2.029

Provisão para participação nos lucros  (246) (11)
Provisões judiciais fiscais, trabalhistas e cíveis  (2.308) 1.404
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (65) 431
Provisão não operacional  383 (49)
Outros  (448) 254

Outros ajustes  7.936 4.734

Compensação de prejuízo fiscal operacional  5.542 325
Incentivos fiscais e adicional de imposto de renda  (2.130) 4.409
Outros  4.524 -

Imposto de renda e contribuição social devidos sobre o resultado do ano - corrente  (260.336) (199.138)
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Notas explicativas às demonstrações � nanceiras
Em milhares de reais

O imposto de renda e a contribuição social diferidos com efeito sobre o resultado foram calculados como segue:

  31/12/2012 31/12/2011

Exclusões temporárias  2.684 (2.029)

Imposto de renda e contribuição social diferidos  2.684 (2.029)

ii. Imposto de renda e contribuição social diferidos

  31/12/2012 31/12/2011

Ativo (Créditos tributários e previdenciários - longo prazo)

Provisões judiciais fiscais, trabalhistas e cíveis  11.111 8.803

Provisão para participação nos lucros  1.793 1.547

Crédito tributário  1.684 1.236

Provisão para devedores duvidosos  612 547

Provisão não operacional  631 1.014

Total  15.831 13.147

O imposto de renda e a contribuição social sobre as diferenças temporárias e prejuízos ' scais estão apresentados nas rubricas 

“Outros Créditos - Diversos” e “Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias” e re* etidos no resultado do exercício ou, quando 

aplicável, no patrimônio líquido. Para esses ativos, considera-se a expectativa de realização em prazo razoável de tempo, não 

superior ao permitido pela legislação.

Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, prejuízo � scal e base negativa de 

Contribuição Social

Ano          Diferença temporária

  Imposto de renda Contribuição social Total

2013  2.461 1.474 3.935

2014  2.632 1.579 4.211

2015  1.097 655 1.752

2016  795 477 1.272

2017  226 124 350

2018  371 210 581

2019  543 317 860

2020  397 195 592

2021  436 258 694

2022  994 590 1.584

Total  9.952 5.879 15.831

iii. Prejuízos � scais não operacionais

Os créditos tributários sobre prejuízos ' scais não operacionais do ano de 2011 no montante de R$ 5.525 foram totalmente 

compensados com os lucros não operacionais do período.

19. Instrumentos � nanceiros

A Sociedade participa de operações envolvendo instrumentos ' nanceiros derivativos destinados, exclusivamente, à proteção 

dos riscos a que estão expostos os investimentos, conforme determina a Resolução CNSP nº 226, de 06 de dezembro de 2010. 

A administração desses riscos é efetuada por meio da de' nição de estratégias de operação, estabelecimento de sistemas de 

controles e determinação de limites das posições.

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a Sociedade possuía “swap de moedas” com o objetivo exclusivo de proteger operações 

passivas em dólar (provisão de sinistros a liquidar em moeda estrangeira).

Instrumentos � nanceiros - Derivativos

Os instrumentos ' nanceiros derivativos têm seus valores referenciais registrados em contas de compensação e os ajustes/prêmios 

em contas patrimoniais (registrados em Obrigações a pagar e Títulos de renda variável), cujos saldos, na data do balanço, são:

         Valor      Conta patrimonial

        Referencial     Valor a receber / (pagar)

  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Contratos de “Swaps”

Posição ativa

Moeda estrangeira  4.109 2.781 - -

Posição passiva

Pós-fixados  3.856 2.579 253 208

O contrato de “Swaps” vencerá em 01/04/2013

20. Outras informações

a. Cobertura de reservas técnicas

  31/12/2012 31/12/2011

Aplicações em quotas de fundos de investimento  1.200.793 1.473.242

Total das provisões técnicas  483.703 505.956

(-) Direitos creditórios  (4) (10)

(-) Recuperação de sinistros - provisão de sinistros a liquidar(**)  (5.593) (3.314)

Total do valor a cobrir  478.106 502.632

Excesso de cobertura  722.687 970.610

(**) Em conformidade com a Circular SUSEP 385/09.

b. Moeda estrangeira

Os saldos de ativos vinculados a, ou denominados em moeda estrangeira, são compostos, substancialmente de créditos 

operacionais. Os saldos passivos, denominados em moeda estrangeira, são compostos por R$ 1.299 (R$ 1.193 em 31 de 

dezembro de 2011) de sinistros a liquidar e R$ 1.578 (R$ 2.536 em 31 de dezembro de 2011) de outras contas a pagar - longo 

prazo, decorrentes de provisão para indenização de investimentos alienados, cujos riscos estão sendo administrados por meio das 

operações de derivativos mencionadas na nota explicativa nº19.

c. Planos de aposentadoria

A Sociedade é patrocinadora de um plano de aposentadoria complementar para os seus funcionários, na modalidade de 

contribuição de' nida, no regime ' nanceiro de capitalização. As contribuições totalizaram R$ 78 (R$ 142 em 31 de dezembro de 

2011).

d. Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência

Segue-se o cálculo do patrimônio líquido ajustado, da HSBC Seguros (Brasil) S.A., o qual é utilizado para atender limites 

operacionais determinados pela legislação vigente:

  31/12/2012 31/12/2011

Patrimônio líquido contábil  1.098.144 2.044.282

Participações societárias  (146.074) (487.488)

Despesas antecipadas  (510) (430)

Intangível  (11.430) (10.839)

Obras de arte  (29) (31)

Patrimônio líquido ajustado  940.101 1.545.494

Margem de Solvência  170.698 166.749

Capital base - CB  15.000 15.000

Capital adicional de subscrição  178.577 200.097

Capital Adicional - baseado no risco de crédito (Resolução CNSP Nº 228, de 2010)  52.930 50.748

Capital mínimo requerido - CMR  246.507 265.845

Capital requerido (maior valor entre o CMR e a Margem de solvência)  246.507 265.845

Suficiência de capital  693.594 1.279.649

e. Cobertura de seguros

A Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados 

su' cientes 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 ' nanceiras, consequentemente não foram analisadas 

pelos nossos auditores independentes.

f. Evento subsequente

Em  05  de fevereiro de 2013, a SUSEP emitiu a Portaria nº 5.147, aprovando as  alterações de capital social, com aumento de 

R$ 916.984 e redução de R$ 1.006.000,  sem  cancelamento  de ações, passando o capital de R$ 1.068.881 para R$ 979.865, 

dividido em 17.191.971 ações ordinárias e 10.082.026 ações preferenciais,  ambas  escriturais, sem valor nominal e não 

conversíveis de uma espécie em outra, dentre outras atribuições.

Parecer da Avaliação Atuarial 

Em cumprimento ao exigido pela Circular SUSEP nº 272 de 22 de outubro de 2004, 
Resolução CNSP nº 135 de 11 de Outubro de 2005 e Circular Susep nº 457 de 14 
de Dezembro de 2012, em 31 de dezembro de 2012 realizamos a avaliação atuarial 
para HSBC Seguros (Brasil) S.A., código nº 0610-6, com as seguintes conclusões:

1) O trabalho abrangeu a revisão das provisões técnicas constituídas pela Sociedade 
para as carteiras de seguros operadas por HSBC Seguros (Brasil) S.A., para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

2) Os exames foram conduzidos de acordo com os princípios atuariais 
e compreenderam em avaliar a capacidade da Sociedade em cumprir seus 
compromissos assumidos com os Segurados.

3) A análise realizada consistiu na verificação da adequacidade dos montantes 
constituídos das Provisões abaixo relacionadas de acordo com o estabelecido nas 
notas técnicas atuariais aprovadas pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, de forma 

a refletir os compromissos assumidos com os Segurados, bem como atender ao 
equilíbrio atuarial de cada carteira de seguros.

a) Provisão de prêmios não ganhos;
b) Provisão de riscos não expirados;
c) Provisão complementar de prêmios;
d) Provisão de insuficiência de prêmios;
e) Provisão de sinistros a liquidar e de benefícios a regularizar;
f) Provisão de sinistros e eventos ocorridos e não avisados - IBNR
g) Limites de retenção.

4) Realizamos o Teste de Adequação dos Passivos, de acordo com as regras 
definidas pela Circular SUSEP nº 457/2012. O resultado não demonstrou necessidade 
de complemento nas Provisões avaliadas.

5) O relatório da avaliação atuarial com os resultados, análises e conclusões de cada 
provisão, assim como o relatório do Teste de Adequação dos Passivos, está sendo 

encaminhado à Superintendência de Seguros Privados conforme exigido na Circular 
nº272 de 22 de outubro de 2004 e Circular SUSEP nº 457 de 14 de dezembro de 
2012, bem como cópia aos auditores independentes da HSBC Seguros (Brasil) S.A.

Em nossa opinião, na data da avaliação atuarial, os valores das provisões técnicas 
refletem adequadamente os compromissos assumidos com os Segurados, em todos 
os aspectos relevantes no que diz respeito às exigências passadas e futuras, não 
havendo qualquer necessidade de constituição para a Provisão de Insuficiência de 
Prêmios, ou outras exposições que comprometam a solvência da HSBC Seguros 
(Brasil) S.A.

Curitiba, fevereiro de 2013.

 Carlos Alberto Tarasiuk Alfredo Lália Neto
 Atuário MIBA nº510 Diretor 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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Relatório dos Auditores Independentes

Aos
Acionistas e aos Administradores da
HSBC Seguros (Brasil) S.A. 
Curitiba - PR

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da HSBC Seguros (Brasil) 
S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2012 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, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas 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.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras 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 financeira 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 Seguradora. 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.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

da HSBC Seguros (Brasil) S.A. em 31 de dezembro de 2012, 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.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2013.

 KPMG Auditores Independentes Charles Domingos de Almeida
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