
SENHORES ACIONISTAS

Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Intermediárias da BTG Pactual
Resseguradora S.A. (Companhia), relativos ao semestre findo em 30 de junho de 2013, elaboradas conforme os
dispositivos da Circular SUSEP 464, de 1 de março de 2013, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2013, e
os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia foi constituída em 13 de abril de 2012, como sociedade limitada, com a razão social “BTG Pactual Re
Holding LTDA.”, e, em 31 de maio daquele ano, submeteu à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pedido de
autorização para funcionamento como ressegurador local.

Em 21 de fevereiro de 2013, a SUSEP, através da Portaria nº 5.173, publicada no Diário Oficial da União de 26 de
fevereiro de 2013, concedeu a referida autorização para a Companhia, aprovando a transformação do tipo societário
para sociedade anônima (BTG Pactual Resseguradora S.A.).

Em 01 de maio de 2013, após ter finalizado as últimas formalidades para sua efetiva constituição como resseguradora
local, a Companhia iniciou suas operações.

DESEMPENHO

A Companhia encerrou o semestre em 30 de junho de 2013 com ativos totais de R$119,8 milhões e patrimônio líquido de
R$105,4 milhões. O lucro líquido da Companhia para o semestre findo em 30 de junho de 2013 foi de R$2,1 milhões,
principalmente devido ao Resultado financeiro de R$3,6 milhões, com despesas de Imposto de Renda e Contribuição
Social de R$(1,2) milhões.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 30 de agosto de 2013 foi capitalizado R$250 milhões na Companhia.

AUDITORES INDEPENDENTES

A política da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos nossos auditores
independentes se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a
independência do auditor. Esses princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o
auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu
cliente.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras intermediárias

Aos
Acionistas da
BTG Pactual Resseguradora S.A.
São Paulo – SP

Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da BTG Pactual Resseguradora S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo em 30 de junho de 2013,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras intermediárias

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 intermediárias 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 intermediárias estão livres de distorção
relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
das divulgações apresentadas nas demonstrações financeiras intermediárias. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras intermediárias, 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
intermediárias da Segurdora 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 intermediárias tomadas em
conjunto.
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias anteriormente referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BTG Pactual Resseguradora S.A. em 30 de junho de
2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo em 30 de junho de 2013, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP.

São Paulo, 30 de agosto de 2013.

ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo Wellichen Emerson Morelli
Contador CRC-1SP184050/O-6 Contador CRC-1SP249401/O-4
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BTG Pactual Resseguradora S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012
 (Em milhares de reais)

Nota 30/06/2013 31/12/2012

Circulante 116.960 104.508

Disponível 4 11 9
Caixa e bancos 11 9

Aplicações 5 104.841 104.499
Créditos das operações com seguros e resseguros 6.817 -

Operações com seguradoras 9 6.817 -
Ativos de resseguro e retrocessões - provisões técnicas 7a 2.911 -
Títulos e créditos a receber 6 2.103 -

Créditos a receber 548 -
Créditos tributários e previdenciários 1.555 -

Despesas antecipadas 277 -

Ativo não circulante 2.842 -

Realizável a longo prazo 2.842 -

Ativos de resseguro e retrocessões - provisões técnicas 7a 2.842 -

Total de ativo 119.802 104.508

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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BTG Pactual Resseguradora S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012
 (Em milhares de reais)

Nota 30/06/2013 31/12/2012

Circulante 11.371 1.247

Contas a pagar 1.566 1.247
Impostos e encargos sociais a recolher - -
Impostos e contribuições 1.018 1.247
Outras contas a pagar 548 -

Débitos de operações com seguros e resseguros 5.917 -
Operações com resseguradoras 7b 5.917 -

Provisões técnicas 8 3.612 -
Danos 3.612 -

Outros débitos 276 -
Débitos diversos 276 -

Passivo não circulante 3.024 -

Provisões técnicas 8 3.024 -
Danos 3.024 -

Patrimônio líquido 12 105.407 103.261
Capital social 100.000 100.000
Lucros acumulados 5.407 3.261

Total do passivo 119.802 104.508

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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BTG Pactual Resseguradora S.A.

Demonstração do resultado
Semestre findo em 30 de junho
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota 2013

Prêmios emitidos 13a 6.817
Variações das provisões técnicas (6.520)

Prêmios ganhos 297

Sinistros ocorridos (115)
Resultado com operação de retrocessão (279)
Resultado com operação de resseguros 115
Despesas administrativas 13b (78)
Despesas com tributos 13c (178)
Resultado financeiro 13d 3.569

Resultado operacional 3.331

Resultado antes dos impostos e participações 3.331

Imposto de renda 11 (820)
Contribuição social 11 (365)

Lucro líquido do semestre 2.146

Quantidade média de ações no final do semestre (em lotes mil) 100.000

Lucro por ação 0,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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BTG Pactual Resseguradora S.A.

Demonstração do resultado abrangente
Semestre findo em 30 de junho
(Em milhares de reais)

2013

Lucro líquido do semestre 2.146

Outros resultados abrangentes -

Resultado abrangente do semestre, liquido de impostos 2.146

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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BTG Pactual Resseguradora S.A.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido
Semestre findo em 30 de junho
(Em milhares de reais)

Capital Lucros
social acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2012 100.000 3.261 103.261

Resultado líquido do semestre - 2.146 2.146

Saldos em 30 de junho de 2013 100.000 5.407 105.407

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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BTG Pactual Resseguradora S.A.

Demonstração do fluxo de caixa
Semestre findo em 30 de junho
(Em milhares de reais)

2013

Lucro líquido do semestre 2.146

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros (341)
Créditos das operações de seguros e resseguros (6.817)
Ativos de resseguro (5.753)
Títulos e créditos a receber (2.104)
Despesas antecipadas (277)
Outras contas a pagar 319
Débitos de operações com seguros e resseguros 5.917
Provisões técnicas 6.635
Outros passivos 277

Caixa líquido gerado pelas operações 2

Redução de caixa e equivalente de caixa 2

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 9
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias
1. Contexto operacional

A BTG Pactual Resseguradora S.A., doravante denominada por “Companhia”, é uma sociedade anônima de capital
fechado, que tem como objetivo social operar como ressegurador local  em todo território nacional. A Companhia está
sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº15.437.885/0001-
68. A Companhia, no desenvolvimento de suas atividades, atua de forma integrada com o Banco BTG Pactual
(doravante referido também como “Banco”), atuando, em um primeiro momento, como resseguradora cativa, i.e.,
operando somente com a seguradora do grupo, conforme operações detalhadas na nota explicativa 14.

A Companhia foi constituída em 13 de abril de 2012, como sociedade limitada, com a razão social “BTG Pactual Re
Holding LTDA.”, e, em 31 de maio daquele ano, submeteu à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pedido de
autorização para funcionamento como ressegurador local.

Em 21 de fevereiro de 2013, a SUSEP, através da Portaria nº 5.173, publicada no Diário Oficial da União de 26 de
fevereiro de 2013, concedeu a referida autorização para a Companhia, aprovando a transformação do tipo societário
para sociedade anônima (BTG Pactual Resseguradora S.A.).

Em 01 de maio de 2013, após ter finalizado as últimas formalidades para sua efetiva constituição como resseguradora
local, a Companhia iniciou suas operações. O resultado apresentado na “Demonstração do Resultado do Exercício” inclui
receitas financeiras e despesa administrativas auferidas pela Companhia de janeiro a abril de 2013, quando ainda atuava
na forma de  sociedade empresária limitada.

O controle acionário da Companhia é exercido pela BTG Pactual Holding de Seguros Ltda., que é subsidiária integral do
Banco BTG Pactual S.A.  A Companhia têm atuado nos grupos de riscos financeiros e patrimoniais aceitando
transferências de riscos da seguradora do Grupo BTG Pactual.

Até 31 de dezembro de 2012, a Companhia não registrou resultado decorrente de operações, porém incorreu em
resultado financeiro e despesas administrativas.

2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP 464, de 1 de
março de 2013, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2013, e os pronunciamentos técnicos, as orientações
e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), doravante denominadas “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP”. A Circular SUSEP 464/13 revoga a
Circular SUSEP 430/12.

a. Base de preparação

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção dos (i)
instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e (ii) provisões técnicas, mensuradas de
acordo com as determinações da SUSEP e CNSP.
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b. Comparabilidade

As demonstrações financeiras intermediárias estão sendo apresentadas com informações comparativas de períodos
anteriores, conforme disposições do CPC nº 21 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da Circular SUSEP
nº 464, de 1º de março de 2013. Para o balanço patrimonial, utilizamos as informações constantes no período findo
imediatamente precedente (31 de dezembro de 2012).

c. Continuidade

A Administração avaliou a habilidade da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de que a
Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significantes sobre a sua capacidade de continuar
operando. Portanto, as demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base nesse princípio.

d. Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente
econômico, no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais
(R$), que é a moeda funcional da Companhia.

e. Estimativas contábeis críticas e julgamentos

A preparação de demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as normas homologadas pela SUSEP exige
que a Administração registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as
quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das
operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua determinação.

Estimativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Informações sobre áreas em
que o uso de premissas e estimativas é significativo para as demonstrações financeiras intermediárias e nas quais,
portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo período estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:

· Aplicações (Instrumentos financeiros);
· Classificação dos contratos de seguros e de investimentos;
· Mensuração dos contratos de seguros;
· Custos de aquisição diferidos;
· Provisões técnicas;
· Teste de adequação dos passivos; e
· Prêmios a receber.

f. Segregação entre circulante e não circulante

A Companhia efetuou a segregação de itens patrimoniais em circulante quando atendem às seguintes premissas:
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· Espera-se que seja realizado ou liquidado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do
ciclo operacional (12 meses) da Companhia;

· Está mantido essencialmente com propósito de ser negociado.

g. Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda não estão em vigor e não foram
adotadas antecipadamente pela Companhia

As revisões da IAS 32 “Compensação entre Ativos Financeiros e Passivos Financeiros” explicam o significado de
“atualmente tem o direito legal de compensação”. As revisões também esclarecem a adoção dos critérios de
compensação da IAS 32 para os sistemas de liquidação (como os sistemas de câmaras de liquidação) que aplicam
mecanismos brutos de liquidação que não são simultâneos. Estas revisões não deverão ter um impacto sobre a posição
financeira, desempenho ou divulgações da Seguradora, com vigência para os períodos anuais iniciados em ou após 1º
de janeiro de 2014.

As revisões da IFRS 7 “Divulgações - Compensação entre Ativos Financeiros e Passivos Financeiros “exigem que uma
entidade divulgue informações sobre os direitos à compensação e acordos relacionados (por exemplo, acordos de
garantia). As divulgações fornecem informações úteis aos usuários para avaliar o efeito de acordos de compensação
sobre a posição financeira de uma entidade. As novas divulgações são necessárias para todos os instrumentos
financeiros reconhecidos que são compensados de acordo com a IAS 32 Instrumentos Financeiros: Apresentação. As
divulgações também se aplicam a instrumentos financeiros reconhecidos que estão sujeitos a um contrato principal de
compensação ou acordo semelhante, independentemente de serem ou não compensados de acordo com a IAS 32. A
revisão entrou em vigor para os períodos anuais em ou após 1º de janeiro de 2013, porém como a Seguradora não
possui operações nos moldes de direito de compensação, não gerou nenhum impacto que devesse ser apresentado nas
demonstrações financeiras.

O IFRS 9 “Instrumentos Financeiros” (emitido em novembro de 2009) é o primeiro passo no processo para substituir o
IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. O IFRS 9 introduz novas exigências para classificar
e mensurar os ativos financeiros e provavelmente afetará a contabilização da Seguradora para seus ativos financeiros no
momento de sua adoção. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2015.

3. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes:

a. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor de mercado
e que não afetem a vinculação como ativos garantidores.
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b. Ativos e passivos financeiros

Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros

A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende do propósito e da finalidade pelos
quais os mesmos foram adquiridos e de suas características. Todos os instrumentos financeiros são mensurados
inicialmente ao valor justo acrescido dos custos as transações, exceto nos casos em que os ativos e passivos financeiros
são registrados ao valor justo por meio do resultado.

Ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Ativos ou passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados no balanço patrimonial ao valor justo.
As variações no valor justo e receitas ou despesas de juros e dividendos são reconhecidas em “Resultado líquido com
instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.

Estão incluídos nessa classificação: instrumentos de dívida, ações, posições vendidas e empréstimos a clientes que
tenham sido adquiridos especialmente com a finalidade de negociação no curto prazo.

Ativos e passivos financeiros designados ao valor justo por meio do resultado

Ativos e passivos financeiros classificados nessa categoria são aqueles designados, como tais, no reconhecimento
inicial. A designação de um instrumento financeiro ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se dá
somente quando os seguintes critérios são observados e a designação de cada instrumento é determinada
individualmente:

· A designação elimina ou reduz significativamente o tratamento inconsistente que ocorreria na mensuração dos
ativos e passivos ou no reconhecimento dos ganhos e perdas correspondentes em formas diferentes; ou

· Os ativos e passivos são parte de um grupo de ativos financeiros, passivos financeiros, ou ambos, os quais são
gerenciados e com seus desempenhos avaliados com base no valor justo, conforme uma estratégia
documentada de gestão de risco ou de investimento; ou

· O instrumento financeiro possui um (ou mais) derivativo(s) embutido(s), que modifica significativamente o fluxo
de caixa que seria requerido pelo contrato.

Ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados no balanço patrimonial ao valor justo.
Variações ao valor justo e juros auferidos ou incorridos são registrados em “Resultado líquido com instrumentos
financeiros ao valor justo no resultado”.

Ativos financeiros disponíveis para venda

Ativos financeiros disponíveis para venda incluem ações e instrumentos de dívida. Ações classificadas como disponíveis
para venda são aquelas que não são classificadas como mantidas para negociação ou designadas ao valor justo por
meio do resultado. Instrumentos de dívida nessa categoria são aqueles a serem mantidos por um prazo indefinido e que
podem ser vendidos em resposta à necessidade de liquidez ou em resposta a mudanças na condição do mercado.
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Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros disponíveis para venda são mensurados ao valor
justo e os ganhos ou perdas não realizados são reconhecidos diretamente na demonstração do resultado abrangente.
Por ocasião da realização dos instrumentos financeiros disponíveis para a venda, os ganhos ou perdas acumulados,
anteriormente reconhecidos na demonstração do resultado abrangente, são transferidos para o resultado, na rubrica
“Resultado líquido com instrumentos financeiros disponíveis para venda”.

As perdas com redução ao valor recuperável desses instrumentos financeiros são reconhecidas na demonstração do
resultado e baixadas, quando aplicável, da demonstração do resultado abrangente.

Ativos financeiros mantidos até o vencimento

Ativos financeiros mantidos até o vencimentos são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis e vencimentos definidos, para os quais haja a intenção positiva e a capacidade de manter até o
vencimento. Os ativos financeiros mantidos até o vencimento são registrados inicialmente ao seu valor justo acrescido
dos custos diretamente atribuíveis, sendo posteriormente mensurados ao custo amortizado através do método da taxa de
juros efetiva, em contrapartida ao resultado, deduzidas de eventuais reduções no valor recuperável.

Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis incluem ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um
mercado ativo, com a exceção de:

· Aqueles cuja intenção é vender imediatamente ou no curto prazo e aqueles designados inicialmente como ao
valor justo por meio do resultado; ou

· Aqueles designados inicialmente como disponíveis para a venda; ou

· Aqueles cujo valor total do investimento não será substantivamente recuperado, exceto por motivo de
deterioração de crédito.

Após a mensuração inicial, os montantes de empréstimos e recebíveis serão mensurados ao custo amortizado utilizando
o método da taxa de juros efetiva, líquido da provisão para perdas com redução ao valor recuperável.

Hierarquia de mensuração do valor justo

Os instrumentos financeiros são mensurados segundo a hierarquia de mensuração do valor justo descrita a seguir:

Nível 1 : Cotações de preços observáveis em mercados ativos para o mesmo instrumento financeiro.

Nível 2: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para instrumentos financeiros com características
semelhantes ou baseados em modelo de precificação nos quais os parâmetros significativos são baseados em dados
observáveis em mercados ativos.

Nível 3: Modelos de precificação nos quais transações de mercado atual ou dados observáveis não estão disponíveis e
que exigem alto grau de julgamento e estimativa.
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Em certos casos, os dados usados para apurar o valor justo podem situar-se em diferentes níveis da hierarquia de
mensuração do valor justo. Nesses casos, o instrumento financeiro é classificado na categoria mais conservadora em
que os dados relevantes para a apuração do valor justo foram classificados. Essa avaliação exige julgamento e
considera fatores específicos dos respectivos instrumentos financeiros. Mudanças na disponibilidade de informações
podem resultar em reclassificações de certos instrumentos financeiros entre os diferentes níveis da hierarquia de
mensuração do valor justo.

c. Redução ao valor recuperável dos instrumentos financeiros (Impairment)

A Companhia avalia no final de cada período de apresentação de relatórios se há evidência objetiva de que um
instrumento financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado. No caso de investimentos de capital
classificados como disponíveis para venda, uma queda relevante ou prolongada no valor justo do título abaixo de seu
custo também é uma evidência de que os ativos estão deteriorados. Se qualquer evidência desse tipo existir para ativos
financeiros disponíveis para venda, o prejuízo cumulativo - medido como a diferença entre o custo de aquisição e o valor
justo atual, menos qualquer prejuízo por impairment sobre os instrumentos financeiros reconhecidos anteriormente no
resultado - será retirado do patrimônio e reconhecido na demonstração do resultado.

d. Contratos de resseguros

De acordo com o CPC 11 – “Contratos de seguros”, contrato de resseguro é um tipo de contrato de seguro. Dessa forma,
define-se um contrato como contrato de seguro quando o emissor aceita um risco de seguro significativo da contraparte,
concordando em compensá-lo se um evento futuro incerto ocorrer ocasionando um sinistro. O CPC 11 também prevê
contratos de investimento, que são aqueles em que se transfere risco financeiro (risco de mudança futura em variáveis
como taxa de juros e preço de ativos) significativamente.

Quando um contrato é classificado como contrato de resseguro, deve-se manter essa classificação até o fim da sua vida,
mesmo que os riscos de seguros se reduzam significativamente.

e. Classificação dos contratos de resseguros

As principais definições das características de um contrato de resseguro estão descritas no CPC 11 – Contratos de
Seguros emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A Companhia classifica os contratos emitidos como contratos de resseguro quando os contratos transferem risco
significativo de seguro, assim definido quando pode ser observada a possibilidade de pagar benefícios adicionais ao
segurado na ocorrência de um evento futuro incerto específico que possa afetá-lo de forma adversa e significativa.

f. Mensuração dos contratos de resseguros e retrocessão

Os prêmios de resseguro são lançados no mesmo período dos prêmios de seguros e são contabilizados no resultado, na
rubrica “Resultado com Operações de Resseguros”.

A Companhia usualmente transfere parcelas dos riscos assumidos  em resseguro para diversas resseguradoras do
mercado, em retrocessão, através de contratos automáticos.
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Os contratos de retrocessão firmados consideram condições proporcionais e não proporcionais, de forma a reduzir a
exposição da Resseguradora. Em determinadas circunstâncias, dependendo das características do risco , as operações
de retrocessão podem se dar através de contratos falcultativos.

g. Teste de adequação do passivo

Conforme requerido pelo CPC 11 – Contratos de Seguros emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a cada
data de balanço deve ser elaborado o teste de adequação dos passivos para todos os contratos em curso na data de
execução do teste. Este teste é elaborado considerando-se como valor contábil todos os passivos de contratos de
resseguros deduzidos das despesas de comercialização diferidas e dos ativos intangíveis diretamente relacionados aos
contratos de resseguros. A Superintendência de Seguros Privados instituiu e definiu as regras para a elaboração deste
teste por meio da Circular SUSEP n° 457/2012.

h. Provisões técnicas

As provisões técnicas são constituídas e calculadas em consonância com as determinações e os critérios estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Em 18 de fevereiro de 2013, foi publicada a Circular SUSEP nº 462/13, que dispõe sobre a forma de cálculo e os
procedimentos para constituição das provisões técnicas das sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência
complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais.

A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela parcela do prêmio correspondente ao período de risco a
decorrer, deduzido dos custos iniciais de contratação, introduzidos pela Circular SUSEP nº 462/13, calculada pelo
método “pro rata-die” tomando-se por base as datas de início e fim de vigência do risco segurado no mês de constituição.

A Provisão de Prêmios não Ganhos dos Riscos Vigentes mas não Emitidos (PPNG-RVNE), representa o ajuste da PPNG
dada a existência de riscos assumidos cuja apólice ainda não foi operacionalmente emitida. É calculada com base na
Circular SUSEP nº 448//2012 em função da Companhia estar em fase de início de suas operações.

A Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados (IBNR) representa o montante esperado de sinistros ocorridos e
não avisados até a data base das demonstrações financeiras. É calculada é com base nos percentuais definidos na
Circular SUSEP nº 448/2012 em função da Companhia estar em fase de início de suas operações.

i. Custos de aquisição diferidos

Compreendem as comissões relativas ao custo de aquisição de apólices de seguros, sendo a apropriação ao resultado
realizada de acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. Todos os demais custos de aquisição são
reconhecidos como despesa, quando incorridos. Os custos de aquisição diferidos são baixados quando da venda ou
liquidação dos respectivos contratos.

j. Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais, fiscais e
previdenciárias são efetuados de acordo com os critérios descritos abaixo:
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i)   Contingências ativas – Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos.

ii) Contingências passivas – São reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de
assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa
e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados
como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles
classificados como perda remota não requerem provisão e divulgação.

iii) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias - Referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições.

k. Imposto de renda e contribuição social

As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas, são constituídas com base no lucro contábil,
ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a contribuição social diferida são
calculada sobre o valor das diferenças temporárias, sempre que a realização desses montantes for julgada provável.

Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual
excedente a R$240 (R$120 no semestre) e de 15% para contribuição social (9% no mês de janeiro até abril de 2013).

l. Resultado por ação

O resultado por ação é calculado pela divisão do lucro ou prejuízo pela média ponderada do número de ações da Companhia.

m. Apuração do resultado

As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.

4. Disponibilidades

O saldo desta rubrica refere-se basicamente a depósitos no Banco BTG Pactual S.A.
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5. Aplicações

O valor contábil dos ativos financeiros representa exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco de crédito
na data base das demonstrações financeiras intermediárias está apresentada abaixo:

a. Movimentação das aplicações financeiras

2013

Saldo em 31/12/2012 104.499
Aplicações 187.810
Resgates (191.037)
Rendimentos 3.568
Ajuste MTM 1

Saldo em 30/6/2013 104.841

b. Composição por prazo e por título

Apresentamos a seguir a composição dos ativos financeiros por prazo e por título. Os ativos financeiros designados a
valor justo por meio do resultado estão apresentados integralmente no ativo circulante.

30/06/2013 31/12/2012

Até 90
dias

De 90 a 365
dias

De 3 a 5
anos

Acima
de 5
anos

Valor
contábil %

Valor
contábil

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Cotas de fundos de investimento 1.969 - - - 1.969 2% -

Fundos de investimentos - não exclusivo 1.969 - - - 1.969 2% -
Certificado de Depósito Bancário (CDB) - - - - - 0% 104.499
Títulos públicos do governo brasileiro 90.725 - - - 90.725 86% -

Letras do Tesouro Nacional (LTN) 90.725 - - - 90.725 86% -
Títulos de dívidas de empresas - - 6.066 6.081 12.147 12% -

Debêntures - - 6.066 6.081 12.147 12% -

92.694 - 6.066 6.081 104.841 100% 104.499

Não houve reclassificação entre as categorias de Instrumentos Financeiros para o semestre em 30 de junho de 2013.

c. Determinação do valor justo

O valor justo das aplicações em fundos de investimento foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas
instituições financeiras administradoras desses fundos. Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus valores justos
obtidos a partir das tabelas de referência divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros
e de Capitais (ANBIMA). Os títulos de renda fixa privados tiveram suas cotações divulgadas pela Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

Para a determinação do valor justo das debêntures são utilizadas as cotações diárias fornecidas pela ANBIMA e para
aquelas sem cotação utiliza-se metodologia própria – “market to model” – com base nas cotações de negócios realizados
e divulgados no Sistema Nacional de Debêntures (SND).
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As aplicações financeiras são custodiadas, registradas e negociadas na BM&FBovespa, na SELIC – Sistema Especial de
Liquidação e Custódia e CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação.

d. Hierarquia do valor justo

A tabela abaixo apresenta a hierarquia dos instrumentos financeiros registrados pelo valor justo:

30/06/2013 31/12/2012
Nível 1 Nível 2 Total Nível 2 Total

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Cotas de fundos de investimento - 1.969 1.969 - -

Fundos de investimentos - não exclusivo - 1.969 1.969 - -
Certificado de Depósito Bancário (CDB) - - - 104.499 104.499
Títulos públicos do governo brasileiro 90.725 - 90.725 - -

Letras do Tesouro Nacional (LTN) 90.725 - 90.725 - -
Títulos de dívidas de empresas - 12.147 12.147 - -

Debêntures - 12.147 12.147 - -

90.725 14.116 104.841 104.499 104.499

Não houve reclassificação entre níveis hierárquicos de Instrumentos Financeiros para o semestre findo em 30 de junho
de 2013.

6. Títulos e créditos a receber

Os saldos dessa rubrica referem-se a impostos a recuperar sobre resgate de cotas de fundos e títulos de renda fixa e
prêmios a receber de contratos de resseguros não proporcionais

7. Ativos de resseguro e retrocessões – provisões técnicas

a. Movimentação de retrocessão cedida

2013

Saldo em 31/12/2012 -
Prêmios cedidos em retrocessão 10.938
Riscos vigentes mas não emitidos - RVNE 911
Comissão a receber sobre prêmios cedidos (3.188)
Cancelamentos (2.744)

Saldo em 30/6/2013 5.917

b. Ativos de retrocessão

2013

Provisão para prêmios não ganhos - PPNG 7.738
(-) Comissões diferidas de retrocessão cedida (3.010)
Provisão para prêmios não ganhos de riscos vigentes mas não emitidos 911
Recuperação de sinistros ocorridos mas não avisados 114

5.753
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c. Operações com resseguradoras

2013

Prêmio de retrocessão cedida 8.194
(-) Comissões sobre retrocessão cedida (3.188)
Riscos vigentes mas não emitdos 911

5.917

8. Provisões técnicas

A tabela abaixo demonstra a composição das provisões técnicas em 30 de junho de 2013:

2013
Constituição Saldo final

Provisões técnicas - resseguro aceito
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG + RVNE) 9.229 9.229
Comissões diferidas (2.707) (2.707)
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) 114 114
Total 6.636 6.636

Ativos de retrocessão cedida
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG + RVNE) 8.649 8.649
Comissões diferidas (3.010) (3.010)
Recuperação de sinistros ocorridos mas não avisados 114 114
Total 5.753 5.753

9. Prêmios a receber

a. Movimentação de prêmios a receber

2013

Saldo em 31/12/2012 -
Prêmios emitidos 9.685
Comissão sobre prêmio emitido (2.868)
Saldo em 30/6/2013 6.817

b. Prêmios a receber por prazo de vencimento

Vincendos Total
Prêmio Comissão Líquido

de 121 a 180 dias 60 (21) 39
de 181 a 365 dias 2 (1) 1
acima de 365 dias 9.623 (2.846) 6.777

9.685 (2.868) 6.817

O período médio de parcelamento para recebimento dos prêmios e retrocessões é de 75 dias.
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10. Gerenciamento de riscos

A Companhia, aprovada pela SUSEP para atuar como resseguradora local, é dedicada a atividades de resseguro no
ramo de riscos financeiros e patrimonial e tem como diferencial a qualidade de seus contratos de resseguro e
retrocessão, permitindo maior segurança na transferência de riscos e retenção de prêmios. A Companhia conta com
profissionais altamente capacitados e com grande conhecimento nos nichos escolhidos, além de um nível de
informatização adequado para as suas operações. A atuação focada em nichos específicos, com produtos diferenciados,
permite vantagem competitiva nos negócios.

Conforme previsto em seu plano de negócios, a Companhia realizou, neste primeiro semestre de 2013, operações de
resseguro apenas com a seguradora do Grupo BTG Pactual, no ramo garantia (riscos financeiros), contribuindo, assim,
com o equilíbrio financeiro da seguradora, cujas operações se iniciaram no início do ano. Em um segundo momento, a
Companhia irá operar em outros segmentos, absorvendo riscos de outras seguradoras de alto renome, através de
corretores de resseguro especializados.

A Companhia mantém, ainda, constante sinergia com outros resseguradores do mercado, locais, admitidos e/ou
eventuais, para operações de retrocessão.

A Companhia tem, como princípios norteadores, a total transparência e confiabilidade em suas operações, a realização
de subscrição responsável, da mais alta qualidade, especialmente proporcionada pela sintonia entre as áreas comercial
e de subscrição, de modo a produzir resultados consistentes. Destaca-se, ainda, a eficiente política de investimentos da
Companhia que, atendendo aos normativos vigentes, busca a rentabilidade a médio e longo prazo.

Os contratos de resseguro e/ou de retrocessão, principalmente por envolverem aspectos financeiros, contam com a
análise de diversas áreas dentro do Grupo BTG Pactual, além do comercial e jurídico, tais como áreas operacional,
contábil, financeira, além de controles internos e de tecnologia, a depender da operação.

Reuniões periódicas são realizadas com membros das diversas áreas envolvidas para debater o processo de criação e
aprovação de contratos e novos produtos, tendências do mercado, identificação de demandas e mudanças no quadro
regulatório.

A Companhia conta com a assessoria e acompanhamento de atuário externo para avaliação de riscos do resseguro,
bases tarifárias e parâmetros técnicos para as operações e contratos, de acordo com cada grupo de ramo.

Estrutura e gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos da Companhia é gerido no âmbito do Grupo BTG Pactual, que monitora e controla a
exposição a o risco através de uma variedade de sistemas internos distintos, porém complementares, de crédito,
financeiro, operacional, compliance, impostos e legal. O envolvimento dos Comitês (incluindo suas subcomissões) com a
gestão e o controle contínuos dos riscos promove a cultura de controle de risco rigoroso em toda a organização. As
comissões do Grupo BTG Pactual são compostas de membros seniores das unidades de negócios e membros
superiores dos departamentos de controle, os quais são independentes das áreas de negócio.
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Além disso, há o gerenciamento de risco in-loco, onde dependendo do tamanho ou complexidade de um risco,
engenheiros especializados acompanham o andamento do risco gerando informações mais completas e fidedignas de
cada risco.

A estrutura de comitês do Grupo BTG Pactual permite a participação de toda a organização e garante que as decisões
sejam fácil e eficazmente implementadas. Os principais comitês envolvidos em atividades de gestão de risco são: (i)
Comitê de Gestão, que aprova as políticas, define limites globais e é o último responsável pela gestão dos nossos riscos,
(ii) Comitê de Novos Negócios, que avalia a viabilidade e supervisiona a implementação de propostas de novos negócios
e produtos, (iii) Comitê de Risco de Crédito, que é responsável pela aprovação de novas operações de crédito de acordo
com a diretrizes estabelecidas pelo nosso Comitê de Risco, (iv) Comitê de Risco de Mercado, que é responsável pelo
monitoramento do risco de mercado, incluindo a utilização de nossos limites de risco (Value at Risk - VaR), e para a
aprovação de exceções, (v) do Comitê de Risco Operacional, que avalia os principais riscos operacionais frente as
políticas internas estabelecidas e limites regulatórios, (vi) Comitê de AML (anti money laundry) Compliance, que é
responsável por estabelecer regras de política e relatar problemas potenciais que envolvem lavagem de dinheiro, (vii)
Comitê CFO, que é responsável por monitorar o risco de liquidez, incluindo a posição de caixa e o gerenciamento da
estrutura de capital, (viii) Comitê de Auditoria, que é responsável pela verificação independente da adequação dos
controles internos, e avaliação quanto a manutenção dos registros contábeis.

Riscos de resseguros

Entre os diversos riscos envolvidos em contratos de resseguro, o principal é o de que sinistros não correspondam às
expectativas e estimativas feitas quando da assunção dos riscos. Fatores internos e externos às operações e contratos
de seguro ressegurados podem causar sinistros vultosos e de alta complexidade. O objetivo primordial da Companhia é
assegurar provisões técnicas suficientes para fazer frente a esses riscos.

A Companhia a dispõe de comitê específico, cuja atribuição é definir a constituição e administração dos recursos
provenientes das Provisões Técnicas, estabelecer diretrizes para o investimento de tais recursos com objetivo de
rentabilidade a médio e longo prazo e definir limites de risco e estratégias de alocação/aplicação dos recursos em ativos
financeiros, de acordo com a lei e normas regulamentares aplicáveis. O comitê é composto não só por executivos da
Companhia e responsáveis diretos pela gestão do negócio, mas também por profissionais chaves das áreas comercial,
financeira e de crédito do Grupo BTG Pactual.

A constituição de provisões técnicas e a gestão dos investimentos da Companhia seguem o mais alto padrão ético de
governança de forma a garantir a segurança, rentabilidade, solvência e liquidez da Companhia para fazer frente às suas
obrigações e manter o necessário equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.

A exposição aos riscos é reduzida através de processos e procedimentos rigorosos de subscrição, acompanhamento
periódico, diversificação da carteira de contratos de resseguro, além da cessão de riscos em contratos de retrocessão
para outros resseguradores do mercado.
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a. Análise de sensibilidade

A tabela abaixo demonstra resultados de testes de sensibilidade aplicados aos contratos de resseguro, com base na
variação das principais premissas atuariais da Companhia:

Impacto no resultado e no patrimônio líquido
2013

Bruto de resseguro Líquido de resseguro
Premissas atuariais
Aumento de 20% na frequência de sinistros (IBNR) 2.123 2.146

b. Retrocessão cedida

Operações de retrocessão são utilizadas com o objetivo de pulverizar os riscos assumidos pela Resseguradora. A
Resseguradora transfere parte de determinado risco ou mesmo uma carteira de riscos em determinado ramo a
resseguradores locais, admitidos e/ou eventuais.

O objetivo da retrocessão é não só pulverizar os riscos, mas garantir a solidez financeira e estabilidade de resultados da
resseguradora, com a garantia da liquidação de eventual(is) sinistro(s), e ampliação da possibilidade/capacidade de
aceitar mais transferências de risco em resseguro.

A tabela abaixo demonstra a gestão de riscos com operações de retrocessão:

Retrocessão cedida
Prêmios emitidos

diretos Proporcional Não-proporcional Prêmios
retidos

Garantia - Setor público 6.817 5.917 271 629

6.817 5.917 271 629

c. Gestão de capital

O principal objetivo da Companhia em relação à gestão de capital é manter níveis de capital suficientes para atender os
requerimentos regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP),além de otimizar retornos sobre capital para os acionistas.

Durante o período atual, a Companhia manteve nível de capital acima dos requerimentos mínimos regulatórios.

O Capital Mínimo Requerido para o funcionamento da Companhia é constituído do capital base (montante fixo de capital)
e um capital adicional (valor variável) que, somados, visam garantir os riscos inerentes às operações.

O Capital Mínimo Requerido para o funcionamento da Companhia é constituído como o maior valor entre o capital base,
capital de risco e margem de solvência que visam garantir os riscos inerentes às operações. A Companhia apura o
Capital Mínimo Requerido (CMR) em conformidade com as regulamentações emitidas pelo CNSP quanto sua forma de
apuração.
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As Resoluções CNSP n°s 282 e 283 de 2013 e a 188 de 2008, acrescentaram requerimentos de capital para os riscos de
subscrição e operacionais e alteraram a forma de apuração do Capital Mínimo Requerido.

2013

Patrimônio líquido 105.407
(-) Despesas antecipadas (277)
Patrimônio líquido ajustado (a) 105.130
0,20 vezes da receita líquida de prêmios emitidos dos últimos 12 meses (b.1) 64
0,33 vezes a média anual do total de sinistros retidos dos últimos 36 meses (b.2) 38
Margem de solvência (b) (maior entre (b.1) e (b.2)) 64
Capital Base - CB (c) 60.000
Capital de Risco

Capital risco de subscrição 1.882
Capital risco de crédito 1.604
Capital risco operacional 67
Benefício de diversificação (464)

Capital de Risco (d) 3.089
Capital Mínimo Requerido - CMR - (e) - maior entre (b), (c) e (d) 60.000
Suficiência de capital (f= a - e) 45.130
Suficiência de capital (f/e) 75,22%

d. Concentração de riscos

2013
Garantia

Bruto de retrocessão cedida R$ %
Centro Oeste 2.283 33%
Sudeste 4.534 67%

Total 6.817 100%

2013
Garantia

Líquido de retrocessão cedida R$ %
Centro Oeste 301 33%
Sudeste 598 67%

Total 899 100%

Risco de mercado

A tabela abaixo demonstra a sensibilidade DV01 (Delta Variation), com o impacto no valor de mercado dos fluxos de
caixa quando submetidos a um aumento de 1 ponto-base nas taxas de juros atuais ou a taxa do indexador:

2013
Saldo contábil DV 01

Títulos públicos
LTN 90.725 (1)

90.725 (1)
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Risco de crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe
em cumprir com suas obrigações contratuais.

O risco de crédito pode se materializar, substancialmente, por meio dos seguintes fatos:

· Perdas decorrentes de inadimplência, por falta de pagamento do prêmio ou de suas parcelas por parte das
seguradoras ou resseguradoras;

· Possibilidade de algum emissor de títulos privados não honrar com o pagamento previsto no vencimento;
· Incapacidade ou inviabilidade de recuperação de comissões pagas aos corretores quando as apólices forem

canceladas; e
· Colapso ou deterioração na capacidade de crédito dos resseguradores, intermediários ou outras contrapartes.
· Colapso ou deterioração na capacidade de crédito dos Tomadores e Segurados das Companhias de Seguros ou

seus clientes.

e. Exposição ao risco de crédito de resseguro

A exposição ao risco de crédito para prêmios a receber abrange basicamente ramos de riscos a decorrer. A
Administração entende que, no que se refere às operações de resseguros, há uma exposição significativa ao risco de
crédito e, desta forma, adota políticas de controle conservadoras para análise de crédito.

Em relação às operações de retrocessão, a Companhia está exposta a concentrações de risco com resseguradoras
individuais para operações de resseguro não proporcional, devido à natureza do mercado de resseguro e à faixa estrita
de resseguradoras que possuem classificações de crédito aceitáveis. A Companhia adota uma política de gerenciar as
exposições das contrapartes de retrocessão, operando  com resseguradoras com alta qualidade de crédito refletidas nos
ratings atribuídos por agências classificadoras.

f. Rating dos resseguradores dos contratos facultativos

Tipo de ressegurador Ressegurador % Cessão Rating
Fitch S&P AM Best

Local Ressegurador 1 30,00% - - A- (Excellent)
Local Ressegurador 2 15,00% - AA- A+
Local Ressegurador 3 2,00% - - A (Excellent)
Eventual Ressegurador 4 5,00% - AA- -
Eventual Ressegurador 5 2,00% - A (Strong) A (Excellent)
Eventual Ressegurador 6 14,00% BBB+ - -
Admitido Ressegurador 7 15,00% A+ (Strong) - A (Excellent)
Admitido Ressegurador 8 10,00% AA- A+ A+
Admitido Ressegurador 9 3,00% A+ (Stable) A+ (Stable) A (Stable)
Admitido Ressegurador 10 3,00% - A+ (Stable) A (Stable)
Admitido Ressegurador 11 1,00% - A- (Positive) A (Excellent)
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Risco de subscrição

O risco de subscrição está relacionado com a possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas da
sociedade supervisionada, associadas, direta ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais utilizadas para cálculo de
prêmios, contribuições e provisões técnicas, na ocasião da subscrição das operações das de seguros e resseguros.

Este risco é mitigado através de rigorosos processos de seleção e análise de todos os riscos aceitos, como é explicado
nas outras notas, realizados por uma equipe especializada nos ramos alvo do Grupo e que possuem uma extensa
atuação profissional no mercado de seguros nacional e internacional.  A Companhia opera com tomadores, segurados,
resseguradores e corretores, exclusivamente pessoas jurídicas, com reconhecido prestígio e longa atuação empresarial.

Risco de liquidez

O risco de liquidez está relacionado tanto com a incapacidade de a Companhia saldar seus compromissos, quanto as
dificuldades ocasionadas na transformação de um ativo em caixa necessário para quitar uma obrigação.

A vencer em até 1
ano

A vencer entre
1 e 3 anos

A vencer
acima de 3

anos
Total

2013
Diponível 11 - - 11
Aplicações 104.841 - - 104.841
Créditos das operações com seguros e resseguros 6.817 - - 6.817
Ativos de resseguro e retrocessão diferidas 2.911 549 2.293 5.753
Total 114.580 549 2.293 117.422

2013
Contas a pagar 1.566 - - 1.566
Débitos de operações com seguros e resseguros 5.917 - - 5.917
Provisões técnicas 3.612 584 2.440 6.636
Total 11.095 584 2.440 14.119

· Cobertura das provisões técnicas

A tabela abaixo demonstra os passivos com seus relativos ativos garantidores:

2013
Provisões técnicas
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG + RVNE) 9.229
Comissões diferidas (2.707)
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) 114

6.636
Ativo de retrocessão cedida
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG + RVNE) 8.649
Comissões diferidas (3.010)
Recuperação de sinistros ocorridos mas não avisados 114

5.753

Total provisões 883
Ativo
Ativo garantidor
LTN 15.125
Total ativos garantidores 15.125

Cobertura excedente 14.242
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· Sensibilidade à taxa de juros

2013
Impacto no Patrimônio Líquido

a
Fator de risco sobre as estruturas vigentes em 30/6/2013
Taxa de juros

elevação de taxas (145)
redução de taxas 145

a) 100 basis points nas estruturas de taxas de juros vigentes em 30 de junho de 2013.

11. Imposto de renda e contribuição social
2013

Imposto de renda
Contribuição social

(*)

Lucro antes dos impostos e após participações sobre o resultado 3.331 3.331
Imposto de renda e Contribuição social a alíquota básica 15% (500) (365)
Adicional 10% (320) -

Resultado imposto de renda e contribuição social (820) (365)
Taxa efetiva 25% 11%

(*) Até 30 de abril de 2013 a alíquota utilizada foi de 9%.

12. Patrimônio líquido

a. Capital social

Em 30 de junho de 2013, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 100.000, representado por 100.000 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

b. Reserva legal

Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação, limitada a 20% do capital
social.

c. Reserva estatutária

De acordo com o Estatuto, esta reserva tem por finalidade a manutenção de capital de giro, e seu montante está limitado
ao saldo do capital social.
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d. Distribuição de lucros

Os acionistas tem direito a dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo
202 da Lei nº 6.404/76. Os juros sobre capital próprio, quando deliberados e pagos, são atribuídos como de parcela de
dividendo mínimo.

13. Detalhamento de contas da demonstração de resultado

a. Prêmios de resseguro

2013

Prêmio ganho de resseguro aceito 8.194
(-) Comissão sobre prêmio ganho (2.868)
Riscos vigentes mas não emitidos - RVNE 1.491

Total 6.817

b. Despesas administrativas

2013

Despesas com serviços de terceiros (27)
Manutenção de software (4)
Despesas com publicações (15)
Emolumentos judiciais (2)
Outras despesas (30)
Total (78)

c. Despesas com tributos

2013

Impostos federais (2)
COFINS (110)
PIS (18)
Taxa de fiscalização (48)
Total (178)

d. Resultado financeiro

2013

Receita com títulos de renda  fixa 3.493
Receita de aplicações no mercado aberto 11
Outras receitas financeiras 64
Ajuste a valor de mercado de títulos de renda fixa 1
Total 3.569
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14. Partes relacionadas

A Administração identificou como partes relacionadas o Banco BTG Pactual S.A. (controlada da BTG Pactual Holding
S.A) e a BTG Pactual Seguradora S.A., seus administradores, conselheiros e demais membros do pessoal-chave da
administração e seus familiares, conforme definições contidas no Pronunciamento Técnico CPC 05.

Essas operações referem-se, basicamente, a saldo em conta corrente, operações de aceite de resseguros da
Seguradora do Grupo BTG Pactual, a administração de sua carteira de investimentos gerida e administrada pelo Banco
BTG Pactual S.A.. Existem também operações relativas à utilização da estrutura e recursos entre as empresas do Grupo
BTG Pactual, de forma que o montante relativo a essa utilização é rateado e ressarcido conforme estabelecido entre as
partes.

Ativo / (Passivo) Receitas /
(Despesas)

Grau de relação Vencimento 30/06/2013 31/12/2012 2013
Ativo
Disponibilidades

- Banco BTG Pactual S.A. Controlada - 11 9 -
Aplicações

- Banco BTG Pactual S.A. Controlada - - 104.499 -
Operações com seguradoras

- BTG Pactual Seguradora S.A. Ligada 28/03/2018 5.326 - 5.326
Créditos a receber

- BTG Pactual Seguradora S.A. Ligada 31/12/2013 548 - 271

Passivo
Resultado de exercícios futuros

- BTG Pactual Seguradora S.A. Ligada 31/12/2013 (277) - -

Remuneração do pessoal-chave da Administração

É contabilizada na rubrica “Despesas administrativas” a remuneração paga aos Administradores, que compreende
benefícios de curto prazo. Não é concedido qualquer tipo de benefício pós-emprego e não tem como política pagar a
empregados e administradores remuneração baseada em ações.

No período findo em 30 de junho de 2013 não houve remuneração para o pessoal chave da administração.

15. Instrumentos financeiros derivativos

Em 30 de junho de 2013, a Companhia não possuía instrumentos financeiros derivativos.
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16. Outras informações

Contingências

Em 30 de junho de 2013, a Companhia não tem contabilizados ativos e passivos contingentes e não é parte em
processos envolvendo questões fiscais, cíveis e trabalhistas

Sinistros

Em 30 de junho de 2013 a Companhia não tinha sinistros a liquidar.

17. Eventos subsequentes

Em 30 de agosto de 2013 foi capitalizado um montante de R$250 milhões na Companhia.


