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Relatório da Administração

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias apresentamos para apreciação de V.Sas. as
demonstrações financeiras em 30 de junho de 2013.

A companhia registrou um volume de prêmios emitidos líquido no semestre de R$108,1
milhões, 60% superior ao semestre de 2012, o lucro liquido do semestre foi de R$ 4,6 milhões,
sendo os principais motivos: (i).aumento das emissões e prêmios ganhos no semestre (ii)
resultado positivo com resseguro (iii) constituição de crédito tributário de imposto de renda e
contribuição social sobre prejuízo fiscal e base negativa.

A companhia através de seus acionistas busca a melhoria dos processos operacionais que
permitirá uma melhor integração de suas operações. A melhora no desempenho operacional
com ênfase em tecnologia da informação, plataforma de negócios e controles internos irá
conferir maior agilidade na integração de processos, sendo cada vez mais percebida por nossos
corretores e clientes como ferramenta fundamental para controle e acompanhamento dos seus
negócios.A Seguradora conta com apoio de resseguradores locais, admitidos e eventuais, o que
lhe confere mais agilidade e autonomia para atender seus clientes.

Reconhecemos também, a dedicação de nossos funcionários, fatores fundamentais para o bom
desempenho de nossas atividades.

São Paulo, 22 de agosto de 2013

A Administração
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Ativo

30 de
junho

de 2013

31 de
dezembro

de 2012 Passivo e patrimônio líquido

30 de
junho

de 2013

31 de
dezembro

de 2012
Circulante 711.624 557.183 Circulante 710.783 599.304

Disponível 5.155 1.366 Contas a pagar 13.886 15.107
Caixa e bancos (Nota 5) 5.155 1.366 Obrigações a pagar 4.845 4.451

Impostos e encargos sociais a recolher 2.827 3.363
Aplicações (Nota 6) 146.342 32.819 Encargos trabalhistas 2.191 1.517

Impostos e contribuições 4.023 5.776
Créditos das operações com seguros e resseguros 124.788 129.498

Prêmios a receber (Nota 7) 73.158 71.042 Débitos das operações com seguros e resseguros 158.647 99.718
Operações com seguradoras 3.594 1.103 Prêmios a restituir 1.591 443
Operações com resseguradoras (Nota 8) 44.408 54.231 Operações com seguradoras 15.545 9.648
Outros créditos operacionais 3.628 3.122 Operações com resseguradoras (Nota 8) 133.555 82.084

Corretores de seguros e resseguros 7.943 7.543
Outros débitos operacionais 13

Ativos de resseguro - provisões técnicas (Nota 8) 415.725 376.928
Depósitos de terceiros (Nota 10) 5.058 2.046

Títulos e créditos a receber 9.936 6.044
Títulos e créditos a receber 4.569 1.820 Provisões técnicas - seguros (Nota 14.a) 533.192 482.433
Créditos tributários e previdenciários (Nota 11.b) 2.805 2.416 Danos 533.192 482.433
Outros créditos 2.562 1.808

Empréstimos e depósitos compulsórios 12 12
Não circulante 96.538 79.288

Despesas antecipadas 71 138
Débitos das operações com seguros e resseguros 25.888 18.028

Custos de aquisição diferidos (Nota 8.2) 9.595 10.378 Operações com resseguradoras (Nota 8) 22.127 14.829
Seguros 9.595 10.378 Corretores de seguros e resseguros 3.761 3.199

Não circulante 207.060 232.001 Provisões técnicas - seguros (Nota 14.a) 68.270 58.951
Danos 68.270 58.951

Realizável a longo prazo
Aplicações (Nota 6) 91.418 140.459 Outros débitos 2.380 2.309

Provisões judiciais (Nota 12) 2.380 2.309
Créditos de operações com seguros e resseguros 39.223 28.039

Prêmios a receber (Nota 7) 39.223 28.039 Patrimônio líquido 111.363 110.592
Capital social 86.621 86.621
Reserva de lucros 21.762 21.762

Ativos de resseguro - provisões técnicas (Nota 8) 37.652 30.664 Lucros acumulados 4.696 -
Ajustes com títulos e valores mobiliários (1.716) 2.209

Títulos e créditos a receber 25.343 20.070
Títulos e créditos a receber 5.079 3.364
Créditos tributários e previdenciários (Nota 11.b) 15.320 11.963

Depósitos judiciais e fiscais (Nota 13.a) 4.944 4.743
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Ativo

30 de
junho

de 2013

31 de
dezembro

de 2012 Passivo e patrimônio líquido

30 de
junho

de 2013

31 de
dezembro

de 2012

Custo de aquisição diferidos (Nota 8.2) 8.220 7.436
Seguros 8.220 7.436

Investimentos 939 948
Participações societárias (Nota 9) 939 948

Imobilizado 4.039 4.344
Bens móveis 1.674 1.662
Outras imobilizações 2.365 2.682

Intangível 226 41

Total do ativo 918.684 789.184 Total do passivo e patrimônio líquido 918.684 789.184
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2013 2012

Prêmios emitidos líquidos 108.190 68.407

Variação das provisões técnicas de prêmios (3.419) 11.325

Prêmios ganhos (Nota 18) 104.771 79.732

Receita com emissão de apólices 1.352 212

Sinistros ocorridos (Nota 19.b) (81.377) (35.014)

Custos de aquisição(Nota 10.b e 19.c) (11.503) (7.535)

Outras receitas e despesas operacionais (1.623) 641

Resultado com resseguro (Nota 19.a) 7.485 (18.684)

(+) Receita com resseguro 51.619 19.039

(-) Despesa com resseguro (44.134) (37.723)

Despesas administrativas (Nota 19.d) (19.521) (16.667)

Despesas com tributos (Nota 19.e) (2.599) (1.961)

Resultado financeiro (Nota 19.f) 7.983 7.900

Ganhos ou perdas com ativos não correntes (316) (43)

Resultado antes dos impostos e participações 4.652 8.581

Imposto de renda (Nota 11.a) 1.382 (1.127)

Contribuição social (Nota 11.a) 829 (683)

Participação sobre o resultado (2.167) (1.212)

Lucro líquido do semestre 4.696 5.559

Quantidade de ações 184.885.772 184.885.772

Lucro líquido lote de mil por ação - R$ 0,025 0,030
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2013 2012

Lucro liquido do semestre 4.696 5.559

Outros componentes do resultado abrangente

Ajustes com títulos e valores mobiliários (6.542) 1.909

Efeitos tributários sobre outros componentes do resultado abrangente 2.617 (764)

771 6.704
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Ajustes com
titulos e
valores

mobiliáriosCapital Social Aumento de capital

Reservas

Lucros
acumuladosLegal Estatutária Lucros Total

Em 31 de dezembro 2011 68.121 18.500 2.351 132 20.376 200 109.680

Aumento de capital - aprovação
Portaria Susep 4.544 de 18 de abril de 2012

18.500 (18.500)

Títulos e valores mobiliários

Ajustes com títulos e valores mobiliários 1.145 1.145

Lucro líquido do semestre 5.559 5.559

Em 30 de junho de 2012 86.621 2.351 132 20.376 1.345 5.559 116.384

Em 31 de dezembro 2012 86.621 2.351 132 19.279 2.209 110.592

Títulos e valores mobiliários

Ajustes com títulos e valores mobiliários (3.925) (3.925)

Lucro líquido do semestre 4.696 4.696

Em 30 de junho de 2013 86.621 2.351 132 19.279 (1.716) 4.696 111.363
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ATIVIDADES OPERACIONAIS 2013 2012

Lucro líquido do semestre 4.696 5.559

Ajustes para: 1.363 (39)

Depreciação e amortizações 202 299

Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos 845 (295)

Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangível 316 (43)

Variação nas contas patrimoniais: (1.768) (351)

Ativos financeiros (68.407) 15.237

Créditos das operações de seguros e resseguros (6.474) (10.456)

Ativos de Resseguro (45.785) 10.951

Créditos fiscais e previdenciários (388) (814)

Ativo fiscal diferido (3.356) 1.000

Depósitos judiciais e fiscais (200) (274)

Despesas antecipadas 67 (3)

Custos de Aquisição Diferidos (1) 606

Outros Ativos (5.219) (880)

Impostos e contribuições (536) 1.224

Outras contas a pagar 394 (1.367)

Débitos de operações com seguros e resseguros 66.789 (6.030)

Depósitos de terceiros 3.012 (4.460)

Provisões técnicas - seguros e resseguros 60.078 (6.197)

Provisões judiciais 71 71

Outros passivos (1.813) 1.041

Caixa Gerado pelas Operações 4.291 5.169

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizado (321) ( 4.989)

Intangível (181) -

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (502) (4.989)

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 3.789 180

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre 1.366 6

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre 5.155 186
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1 Contexto operacional

A Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. ("Seguradora, Companhia ou SRCSB") é uma
sociedade anônima de capital fechado, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
a operar nos ramos elementares (designado como seguro de danos), em qualquer de suas modalidades
ou formas.

Em 15 de fevereiro de 2012, em Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberada a alteração da
denominação social da Companhia para Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.(antiga UBF
Seguros S.A.), aprovado em 14 de junho de 2012 por meio da Portaria SUSEP no 4.658.

A emissão destas demonstrações financeiras da Companhia foi autorizada pela Diretoria e Conselho de
Administração em 22 de agosto de 2013.

2 Principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras da Companhia
estão demonstradas a seguir.

2.1 Base de preparação

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia para o registro das operações e elaboração
das demonstrações financeiras estão em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações
(Lei no 6.404/1976) associada com as normas regulamentares do Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), aprovadas pela SUSEP e estão sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo
plano de contas instituído para as Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades Abertas de
Previdência Complementar, de acordo com a Circular SUSEP no 464.

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) aprovou através da Circular SUSEP no 464/2013 e
diversos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão sendo
considerados na elaboração das presentes demonstrações financeiras, desde que não contrariem a
referida Circular.

As demonstrações financeiras foram preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico,
modificada pela avaliação de ativos financeiros nas categorias disponíveis para venda e avaliados ao
valor justo através do resultado.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis.

Com a adoção da Circular 464/13 a seguradora está divulgando seus efeitos retrospectivamente para fins
de comparabilidade. A principal mudança refere-se a apólices emitidas antecipadamente. A
reconciliação dos efeitos contábeis após adoção da norma, está descrita na Nota 23.c .
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2.2 Conversão de moeda estrangeira

(a) Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados utilizando-se a moeda do ambiente
econômico primário, ou principal, no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações
financeiras da Companhia estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e moeda de
apresentação da Companhia.

(b) Conversão e saldos denominados
em moeda estrangeira

As transações denominadas em moeda estrangeira, quando aplicável, são convertidas para a moeda
funcional, utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os 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.

2.3 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco insignificante de
mudança de valor, e contas garantidas.

2.4 Ativos financeiros

(a) Classificação

A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo
por meio do resultado, livre para negociação, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

(i) Ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos
para negociação. Um ativo financeiro é classificado nesta categoria se foi adquirido, principalmente,
para fins de venda no curto prazo.

(ii) Empréstimos e recebíveis

Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são
classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem
"Prêmios a receber", "Ativos de resseguro", "Contas a receber" e "Demais contas a receber". Os recebíveis
são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva e são avaliados para
impairment (recuperação) a cada data de balanço.
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(iii) Títulos disponíveis para venda

Os ativos financeiros disponíveis para venda são não derivativos, que são designados nessa categoria ou
que não são classificados em nenhuma outra categoria. Eles são incluídos em ativos não circulantes, a
menos que a administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço.

As mudanças no valor justo são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido até que o investimento
seja vendido ou chegue ao vencimento, quando o saldo de reserva no patrimônio líquido é transferido
para o resultado.

(b) Reconhecimento e mensuração

A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um
grupo de ativos financeiros está impaired.

(c) Impairment de ativos financeiros

A Companhia avalia ao final de cada período se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou grupo
de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os
prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado
de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e
aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo
financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.

A metodologia da provisão para riscos sobre créditos consiste na apuração, no período dos últimos
24 meses, de prêmios cancelados por inadimplência sobre os prêmios emitidos diretos. Após apuração
desse índice, aplica-se proporcionalmente, sobre o valor de prêmios pendentes do mês de fechamento
contábil, exceto para os ramos de garantias, pois são analisados individualmente devido às
características do negócio.

A provisão para riscos sobre créditos para ativos de resseguros e cosseguros é constituída após análises
dos valores pendentes de recuperação, considerando os respectivos contratos de resseguro. Caso seja
identificado risco de crédito, a provisão para perdas é constituída.

2.5 Ativos relacionados a resseguros

A cessão de resseguros é efetuada pela Companhia no curso normal de suas atividades com o propósito
de limitar um risco e eventual perda potencial, por meio da diversificação de riscos.
Os passivos relacionados às operações de resseguros são apresentados líquidos de suas respectivas
recuperações, uma vez que a existência do contrato de resseguro não exime as obrigações para com os
segurados.

Os ativos relacionados a resseguros também são submetidos a teste de impairment, sendo ajustados ao
seu valor recuperável quando existe indício de que os valores não serão realizados pelos montantes
registrados (vide política na Nota 2.4(c)(i)).



Swiss Re Corporate Solutions
Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2013
Em milhares de reais, exceto quando indicado

10

2.6 Contratos de seguro

A Companhia emite diversos tipos de contratos de seguros gerais que transferem risco significativo de
seguro.

O contrato de seguro é aquele em que a Companhia aceita um risco de seguro significativo de outra
parte, aceitando compensar o segurado no caso de um acontecimento futuro incerto específico afetá-lo
adversamente.

Como guia geral, risco significativo de seguro é quando a possibilidade de pagar benefícios adicionais
significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com substância comercial) são
maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não ocorra.

2.7 Ativo permanente

(a) Investimentos

Investimentos - estão demonstrados ao custo e representa em sua totalidade, ações detidas no
IRB - Brasil Resseguros S.A. e Companhia Líder dos Consórcios DPVAT S.A.

(b) Imobilizado

Imobilizado - está demonstrado ao custo e a depreciação calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens conforme as seguintes taxas anuais:
bens móveis - 10%, móveis e utensílios - 10% e equipamentos - 20%. As benfeitorias em imóveis de
terceiros são amortizadas pelo prazo de contrato de aluguel (cinco anos).

2.8 Passivos contingentes e obrigações
legais - fiscais e previdenciárias

(a) Passivos contingentes - referem-se a obrigações presentes, decorrentes de eventos passados e
dependentes da ocorrência de eventos futuros para a confirmação ou não de sua existência. São
classificados como (i) perdas prováveis, onde são constituídas provisões, (ii) perdas possíveis, onde são
divulgados, quando relevantes, sem que sejam provisionados e (iii) perdas remotas, onde não requerem
provisão e divulgação. Estas classificações são avaliadas por consultores jurídicos e revisadas
periodicamente pela administração da Companhia. Os valores são baseados nas notificações dos
processos administrativos ou judiciais e atualizados mensalmente.

(b) Obrigações legais - relativos as obrigações tributárias cuja legalidade ou constitucionalidade é objeto de
contestação judicial e são reconhecidas pelo valor integral em discussão e permanecem registradas até a
fase de trânsito em julgado.

2.9 Provisões técnicas - seguros e resseguros

As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações da Resolução CNSP no 281/2013,
em vigor desde 30 de janeiro de 2013 , Circular SUSEP no 462/2013, em vigor desde 31 de dezembro
de 2013 e disposições complementares.
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(a) Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG)

Esta provisão deve ser constituída para a cobertura dos valores a pagar relativos a sinistros e despesas a
ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, referentes aos riscos assumidos na data-base de cálculo,
obedecidos os seguintes critérios:

(i) O cálculo da provisão deve considerar a parcela de prêmios não ganhos na data de sua apuração, sendo
formada pelo valor resultante da fórmula abaixo, em cada ramo ou plano, por meio de cálculos
individuais por apólice ou endosso representativos de todos os contratos assumidos na data base de sua
constituição ou a eles relacionados. Nos casos em que o risco da cobertura contratada não é definido na
apólice ou no endosso, mas no certificado ou item segurado, o cálculo da provisão é efetuado por
certificado ou item.

(ii) A base de cálculo corresponde ao valor do prêmio comercial, em moeda nacional, incluindo as operações
de cosseguro aceito, bruto das operações de resseguro e líquido das operações de cosseguro cedido.

(iii) No período entre a emissão e o início de vigência do risco, o cálculo da provisão deve ser efetuado
considerando o período de vigência a decorrer igual ao prazo de vigência do risco.

(iv) Após a emissão e o início de vigência do risco, a provisão deve ser calculada pro rata die, considerando,
para a obtenção do período de vigência a decorrer, a data base de cálculo da provisão e a data de fim de
vigência do risco.

(v) Conforme estabelecido pela Circular SUSEP nº 462, de 31 de janeiro de 2013, artigo 6º, inciso II, há a
possibilidade de calcular a PPNG reduzindo os custos iniciais de contratação. A Seguradora optou em
não adotar essa prática.

(b) Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)

Constituída para a cobertura dos valores esperados a pagar relativos a sinistros avisados, até a data-base
do cálculo, de acordo com a responsabilidade da sociedade seguradora, obedecidos os seguintes critérios
estabelecidos em norma:

(i) A seguradora possui uma metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial para a apuração da PSL, a qual
considera as indenizações e as despesas relacionadas, inclusive nos casos referentes às ações em
demandas judiciais.

(ii) A data de aviso do sinistro é correspondente à data do efetivo registro por parte da seguradora.

(iii) O fato gerador da baixa da PSL é o efetivo recebimento da indenização, pelo Segurado ou Beneficiário,
ou conforme os demais casos previstos em lei.

(iv) Os sinistros avisados às sociedades seguradoras, inclusive os sinistros em demanda judicial, são
registrados tomando-se por base:

. o valor acordado entre o Segurado e a Seguradora;

. o valor reclamado pelo Segurado, quando aceito pela seguradora;
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. o valor estimado pela Seguradora, quando não tenha o Segurado indicado a avaliação do sinistro;

. o valor igual à metade da soma da importância reclamada pelo Segurado e da oferecida pela
Seguradora, no caso de divergência de avaliação, limitado à importância segurada do risco coberto no
sinistro;

. o valor da reserva é estabelecido com base na multiplicação da importância segurada reclamada em
demanda judicial pela probabilidade de insucesso na ação (provável, possível ou remoto, 100%, 50%
e 25% respectivamente), conforme estabelecido pela avaliação individual de cada processo realizada
pela área jurídica;

. o valor resultante da sentença transitada em julgado;

. o valor máximo de responsabilidade por vítima ou por evento e por tipo de dano, nos seguros
obrigatório de responsabilidade civil;

. o valor do sinistro médio, para os ramos em que a sociedade seguradora possua informações capazes
de gerar estatísticas consistentes, devendo ajustar esse valor registrado, após cada reavaliação do
sinistro que melhore a estimativa da indenização a ser paga.

(v) Conforme estabelecido pela Circular SUSEP nº 462, de 31 de janeiro de 2013, a Seguradora deve adotar
a Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) para a cobertura dos valores esperados relativos a despesas
relacionadas a sinistros. A Seguradora revisará a constituição da PDR até o final do exercício de 2013.

(c) Provisão de sinistros ocorridos mas
não avisados (IBNR)

O cálculo desta provisão visa a cobertura do valor esperado dos sinistros ocorridos e ainda não avisados,
até a data-base de cálculo, considerando as indenizações e despesas relacionadas, de acordo com a
responsabilidade da sociedade seguradora.

A metodologia de cálculo aplicada pela seguradora, a qual encontra-se descrita em Nota Técnica
Atuarial, é calculada com base em critério estatístico-atuarial, conhecidos como triângulo de run-off, que
consideram o desenvolvimento trimestral ou semestral histórico dos avisos de sinistros para estabelecer
uma projeção futura por período de ocorrência. Para os ramos que não dispõem de histórico de
informações com dados estatísticos consistentes para a aplicação da metodologia disposta na Nota
Técnica Atuarial, ocasionados pelo pequeno contingente numérico de sinistros computados na base de
dados da seguradora, a provisão de IBNR é obtida pela aplicação dos percentuais determinados pela
Circular SUSEP no 448, de 4 de setembro de 2012.

Conforme estabelecido pela Circular SUSEP nº 462, de 31 de janeiro de 2013, a Seguradora deve adotar
o cálculo do IBNeR (Sinistros Ocorridos e Não Suficientemente Avisados) para o desenvolvimento
agregado dos sinistros avisados e ainda não pagos, cujos valores poderão ser alterados ao longo do
processo até a sua liquidação final. A Seguradora adotará o cálculo no IBNeR até o final do exercício de
2013.

(d) DPVAT

São constituídas Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL), Provisão de Despesas Administrativas (PDA) e
Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR), no seguro de Danos Provocados por Veículos
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Automotores de vias Terrestres (DPVAT), com base exclusivamente em informes emitidos pela
Companhia Líder dos Consórcios DPVAT S.A., administradora do consórcio DPVAT, segundo normas
contábeis especificas do CNSP.

(e) Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos
Vigentes mas Não Emitidos (PPNG-RVNE)

Esta provisão tem a finalidade de contemplar a estimativa para os riscos vigentes mas não emitidos,
devendo ser constituída para a cobertura dos valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer.

A metodologia de cálculo aplicada pela seguradora está em consonância com as normas do CNSP
(Resoluções CNSP no 281/2013 e Circular SUSEP no 462/2013 e alterações posteriores). A metodologia
encontra-se descrita em Nota Técnica Atuarial e, para os ramos que não dispõem de histórico de
informações com dados estatísticos consistentes para a aplicação da metodologia, a provisão é obtida
pela aplicação dos percentuais determinados pela Circular SUSEP no 448, de 4 de setembro de 2012.

(f) Provisão Complementar de Prêmios (PCP)

A Companhia vinha constituindo essa provisão para complementar a PPNG, considerando todos os
riscos vigentes, emitidos ou não, obedecidos os critérios estabelecidos nas regulamentações em vigor na
época. A PCP era estimada mensalmente, contemplava a estimativa de riscos vigentes e não emitidos e o
cálculo era pro rata die.

Tomando-se como base a inciso I do artigo 37 da Circular SUSEP no 462/2013, que diz que os valores
constituídos de Provisão Complementar de Prêmio (PCP) deverão ser integralmente revertidos até 31 de
dezembro de 2014, a Seguradora optou por realizar a reversão integral da provisão em Março de 2013.
Desta forma, o saldo dessa provisão já encontra-se nulo para 30 de junho de 2013.

(g) Outras Provisões Técnicas (OPT)

De acordo com a Circular 462, em vigor desde 31 de janeiro de 2013, a Provisão de Insuficiência de
Prêmio (PIP) foi reclassificada para OPT. O cálculo desta provisão éobtido atuarialmente, com
metodologia de cálculo descrita em Nota Técnica Atuarial, que apresenta uma metodologia estatística
prospectiva.

De acordo com a metodologia, o valor a ser provisionado écalculado pela diferença entre a projeção das
receitas futuras e as despesas futuras, dos riscos vigentes na data-base do cálculo. Essa provisão
seráconstituída apenas se houver necessidade de constituição.

2.10 Teste de adequação do passivo - TAP

Conforme Circular SUSEP nº457, de 14/12/2012, que instituiu o teste de adequação de passivos para
fins de elaboração das demonstrações financeiras e definiu regras e procedimentos para a sua realização,
a Seguradora deve avaliar se o seu passivo está adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de
caixa futuros de seus contratos de seguro. Se a diferença entre o valor das estimativas correntes dos
fluxos de caixa e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na data-base, deduzida dos custos de
aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas resultar em
valor positivo, caberá à seguradora supervisionada reconhecer este valor na Provisão Complementar de
Cobertura (PCC), quando a insuficiência for proveniente das provisões de PPNG, PMBaC e PMBC, as
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quais possuem regras de cálculos rígidas, que não podem ser alteradas em decorrência de insuficiências.
Os ajustes decorrentes de insuficiências nas demais provisões técnicas apuradas no TAP devem ser
efetuados nas próprias provisões. Nesse caso, a companhia deverá recalcular o resultado do TAP com
base nas provisões ajustadas, e registrar na PCC apenas a insuficiência remanescente.

O TAP foi elaborado bruto de resseguro, e para a sua realização a Seguradora considerou a segmentação
estabelecida pela SUSEP nº457, de 14/12/2012, ou seja, entre Eventos a Ocorrer e Eventos Ocorridos e,
posteriormente, entre seguros de danos e seguros de pessoas, excluindo-se as operações com seguro
DPVAT.

Para a elaboração dos fluxos de caixa considerou-se a estimativa de prêmios, sinistros, despesas e
impostos, mensurados na data base de junho de 2013, descontados pela relevante estrutura a termo da
taxa de juros livre de risco (ETTJ), com base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o modelo de
Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros, e o uso de algoritmos genéticos, em
complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não-linear, para a estimação dos parâmetros do
modelo. A taxa de sinistralidade aplicada no Teste de Adequação de Passivos de 30 de junho de 2013 foi
em média, de 60,07% para os seguros de Danos, excluindo os ramos de garantia, para os quais foi
considerada a taxa média de 28,00%.

Com base no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da Seguradora, data-base de 30 de
junho de 2013, concluiu-se que o seu passivo por contrato de seguro está adequado para os Grupos de
Eventos a Ocorrer e de Eventos Ocorridos, não sendo necessário o ajuste das provisões constituídas,
deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às
provisões técnicas, visto que estas se mostraram superiores aos valores estimados dos fluxos de caixa, os
quais foram elaborados em conformidade com os parâmetros mínimos estabelecidos pela Circular
SUSEP nº457/2012.

2.11 Principais tributos

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% acrescida de adicional de 10% acima
dos limites específicos, e a provisão para contribuição social à alíquota de 15% do lucro para fins de
tributação nos termos da legislação em vigor.

Os créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias entre os critérios contábeis e os fiscais de
apuração de resultados, são registrados no exercício de ocorrência do fato e são calculados com base
nessas mesmas alíquotas. O imposto de renda diferido ativo é reconhecido somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributário futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser compensadas.

As contribuições para o PIS são provisionadas pela alíquota de 0,65% e para a COFINS pela alíquota de
4%, na forma da legislação vigente.

2.12 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui o seguinte:

(a) Os prêmios de seguros e resseguros e as correspondentes receitas e despesas de comercialização,
contabilizados por ocasião da vigência do risco, fatura ou por estimativa nos casos em que o risco
coberto somente é conhecido após o decurso do período de cobertura, são reconhecidos nas contas de
resultado pelo valor proporcional ao prazo de vigência da apólice.
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(b) As receitas e despesas decorrentes de operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizadas com base
nos informes recebidos da Companhia Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.

(c) As receitas e despesas de prêmios e comissões relativas às responsabilidades repassadas ao IRB e às
outras Companhias.

(d) As operações de cosseguros aceitos e de retrocessões são contabilizadas com base nas informações
recebidas das congêneres e do IRB Brasil Resseguros S.A., respectivamente.

2.13 Adoção de normas em vigor com efeitos retroativos

Com a introdução da Circular Susep 464/13 houve alterações nos conceitos das apólices emitidas com
inicio de vigência posterior a emissão das apólices e endossos. O registro das emissões de prêmios e
reservas de prêmios deixaram de ser somente no início de vigência e passaram a ser pela data de emissão
da apólice/endosso. A Companhia se baseou no CPC 21 e 23 para divulgação dos efeitos retrospectivos.

Em 1º de março de 2013 a Companhia contabilizou em prêmios emitidos e demais contas contábeis
correspondentes as apólices com vigências não iniciadas até esta data que se encontravam registradas
em contas de compensação.

Os efeitos para fins de comparabilidade estão descritos na nota 23 (c).

2.14 Normas novas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor

As seguintes novas normas, alterações e interpretações de normas foram emitidas pelo IASB mas não
estão em vigor para o exercício de 2013. A adoção antecipada dessas normas, embora encorajada pelo
IASB, não foi permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). A Administração
avaliará o eventual impacto dessas alterações nas suas demonstrações financeiras até a edição pelo CPC
e aprovação pela SUSEP.

· IFRS 9 - "Instrumentos Financeiros", aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de
ativos e passivos financeiros. O IFRS 9 foi emitido em novembro de 2009 e outubro de 2010 e substitui
os trechos do IAS 39 relacionados à classificação e mensuração de instrumentos financeiros. O IFRS 9
requer a classificação dos ativos financeiros em duas categorias: mensurados ao valor justo e
mensurados ao custo amortizado. A norma é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2015.

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter
impacto significativo sobre a Seguradora.

3 Estimativas e premissas contábeis críticas

Políticas contábeis são aquelas importantes para demonstrar a condição financeira e os resultados.
Algumas dessas políticas requerem julgamentos mais subjetivos e/ou complexos por parte da
administração, frequentemente, como resultado da necessidade de fazer estimativas que têm impacto
sobre questões que são inerentemente incertas. À medida que aumenta o número de variáveis e
premissas que afetam a possível solução futura dessas incertezas, esses julgamentos se tornam ainda
mais subjetivos e complexos. Na preparação das demonstrações financeiras, a Companhia adotou
variáveis e premissas com base na sua experiência histórica e vários outros fatores que entende como
razoáveis e relevantes.
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Itens significativos cujos valores são determinados com base em estimativa incluem: os títulos
mobiliários avaliados pelo valor de mercado, as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou
recuperação; as receitas de prêmios e correspondentes despesas de comercialização, relativos aos riscos
vigentes ainda sem emissão das respectivas apólices e as provisões que envolvem valores em discussão
judicial. Destacamos, especialmente, a utilização de estimativas na avaliação de passivos de seguros,
descrito no item (a) abaixo, e as estimativas utilizadas para o cálculo de recuperabilidade (impairment)
de ativos financeiros, descrito no item (b) abaixo.

Alterações em tais premissas ou diferenças destas em face da realidade poderão causar impactos sobre
as atuais estimativas e julgamentos. Tais estimativas e premissas são revisadas periodicamente. As
revisões das estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas estão sendo
revisadas, bem como nos períodos futuros afetados.

(a) Estimativas e julgamentos utilizados na
avaliação de passivos de seguros

As estimativas utilizadas na constituição dos passivos de seguros da Companhia representam a área
onde a Companhia aplica estimativas contábeis mais críticas na preparação das demonstrações
financeiras em conformidade com o CPC. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser
consideradas na estimativa dos passivos que a Companhia irá liquidar em última instância.

A Companhia utiliza todas as fontes de informação internas e externas disponíveis sobre experiência
passada e indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da administração e atuários da
Companhia para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação de
sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores
provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações.

(b) Estimativas e julgamentos utilizados na
avaliação de provisões para contingências
fiscais, cíveis e trabalhistas

A Companhia é parte em processos judiciais fiscais e cíveis em aberto, na data de preparação das
demonstrações financeiras. Na determinação e no registro de estimativas contábeis, a Companhia tem
por base pareceres de seus consultores jurídicos especialistas em cada área, evolução dos processos e
status de julgamento de cada caso específico. Além disso, a Companhia utiliza seu melhor julgamento
sobre estes casos.

(c) Estimativas de valor justo de instrumentos
financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado
mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher diversos
métodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na
data do balanço, de acordo com sua necessidade.
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(d) Estimativas utilizadas para cálculo de
recuperabilidade (impairment)
de ativos financeiros

A Companhia aplica as regras de análise de recuperabilidade para os ativos financeiros mensurados pelo
custo amortizado. Nesta área, a Companhia aplica alto grau de julgamento para determinar o grau de
incerteza associado com a realização dos fluxos contratuais estimados dos ativos financeiros,
principalmente os prêmios a receber de segurados.

4 Estrutura de gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos, atividade fundamental na indústria de seguros, tem como objetivo adicionar
valor a companhia à medida que visa mitigar possíveis impactos financeiros decorrentes de variações
negativas inerentes ao negócio, e maximizar a utilização dos recursos disponíveis, respeitando normas
locais.

Pela natureza de um contrato de seguro, o seu risco é de certa forma, acidental e consequentemente
sujeito a oscilações. Para um grupo de contratos de seguro onde a teoria da probabilidade é aplicada
para a precificação e provisionamento, a Companhia entende que o principal risco existente é decorrente
de sinistros avisados e os pagamentos de benefícios resultantes de eventos que excedam o valor contábil
dos passivos de contratos de seguros.

Para assegurar uma visão integrada de riscos, existe na Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.
o departamento denominado Gestão de Riscos que, apoiado pelas áreas de Controles Internos e
Compliance, identifica, avalia, monitora e mitiga riscos inerentes ao negócio.

(a) Risco de seguro

O gerenciamento de risco de seguro é um aspecto crítico no negócio. Para uma proporção significativa
dos contratos de seguro dos ramos de atuação da seguradora, o fluxo de caixa está vinculado, direta e
indiretamente, com os ativos que suportam esses contratos.

(i) Estratégia de subscrição

. Ramo Garantias

Para todas as transações de Seguro Garantia são analisados riscos financeiros do contratante do
seguro e seus acionistas bem como riscos operacionais ligados ao projeto ou transação segurada. Tais
análises são realizadas sempre no momento de contratação ou endosso do seguro. Em complemento
a estas análises, existe um monitoramento da carteira constituída, a qual visa acompanhar a
concentração da carteira em indústrias, regiões, clientes ou produtos.

Por esta linha de negócio ser concentrada em poucos clientes com alto volume financeiro, o trabalho
de monitoramento de risco também exige um acompanhamento próximo das grandes transações, de
forma que a Companhia tem uma equipe de engenheiros que realiza vistorias trimestrais, in loco,
para gerenciar os riscos inerentes a estas transações especificas.
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. Ramo Rural

A parametrização em sistema das condições de subscrição, premite que o subscritor avalie a condição
técnica e de saúde dos riscos (Agrônomos e Veterinários), sendo que os limites e capacidades são
controladas por sistema e sua aprovação esta baseada em uma estrutura de alçadas.

Adiciona-se a estas análises, um monitoramento da carteira constituída, a qual visa acompanhar a
concentração da carteira em ramos, produtos, culturas, regiões e clientes, além do monitoramento
agrometeorológico para suporte das decisões estratégicas.

. Ramo Transporte

Como parte da estratégia de expansão das linhas de negócios a empresa iniciou sua atuação no ramo
de transporte, nacional e internacional. A subscrição neste ramo, centralizado em uma equipe
especializada, esta baseada em informações socioeconômicas e análise da indústria de atuação do
cliente.

. Risco Engenharia

A Seguradora também expandiu sua atuação para coberturas de riscos de engenharia, que ampara
riscos inerentes à construção, ampliação ou reformas. Assim como o ramo de transporte, a subscrição
desta transação é centralizada em uma equipe especializada e direcionada para grandes negócios.

(ii) Estratégia de resseguro

Como forma de reduzir o risco, a estrutura de Resseguro, negociada anualmente, garante à Companhia o
cumprimento de suas obrigações com os segurados e exigências legais no que diz respeito à liquidez da
seguradora.

(iii) Gerenciamento de ativos e passivos

Um dos aspectos principais no gerenciamento de riscos é o encontro dos fluxos de caixa dos ativos e
passivos. Os investimentos financeiros são gerenciados pela área financeira e manuais internos e tem
uma abordagem de balanceamento entre qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento.

(iv) Gerenciamento de riscos por segmento
de negócios

Ramo Garantias

A Companhia oferece, por intermédio de corretores, os produtos: Seguro Garantia do Licitante,
Completion, Concessão, Performance, Retenção de Pagamento, Adiantamento de Pagamento, Perfeito
Funcionamento, Aduaneiro, Antecipação de Recebíveis, Pagamento de Compra de Energia, Imobiliário,
Administrativo e Judicial.

São considerados como riscos do negócio a possibilidade de perdas significativas devido à incerteza na
frequência da ocorrência dos eventos segurados, bem como na gravidade dos créditos resultantes,
sinistros imprevistos resultantes de um risco isolado. Precificação incorreta ou subscrição inadequada,
políticas de resseguro ou técnicas de transferência de riscos inadequadas, como também provisões
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técnicas insuficientes ou supervalorizadas são considerados riscos operacionais.
O departamento de Riscos, que monitora e avalia as exposições aos riscos, conta com uma avaliação
técnica que desenvolvem mecanismos para identificar, quantificar e gerenciar exposições acumuladas
para contê-las dentro dos limites definidos nas políticas internas.

Ramo Rural

A Companhia oferece, por intermédio de corretores, os produtos: Seguro Agrícola (Granizo, Riscos
Nomeados e Receita), que garante indenização ao segurado, quando da perda de qualidade e/ou
produção da cultura segurada, decorrentes dos riscos cobertos: Granizo, Seca, Geada, Vendaval, Tromba
d'água, Chuva excessiva, Inundação ou Alagamento, Raio e Incêndio. No caso do Seguro Receita cobre a
combinação entre produtividade e a variação da commodity no mercado futuro de valores.

O Seguro de Animais tem por objetivo garantir a indenização ao segurado em caso de morte do animal
segurado, desde que a morte seja verificada única e exclusivamente em decorrência dos riscos cobertos
durante o período de vigência da apólice.

O Seguro de Florestas garante indenização ao segurado decorrentes de prejuízos causados à floresta
conforme a cobertura contratada, podendo ser: incêndio, raio, fenômenos meteorológicos e vendaval.

São considerados como riscos do negócio a possibilidade de perdas catastróficas por riscos climáticos
imprevisíveis cobertos pelo seguro, grandes variações nos preços dos produtos agrícolas no mercado e a
concentração de importância segurada em regiões pré-dispostas a ocorrência dos riscos segurados.
Precificação incorreta ou subscrição inadequada, políticas de resseguro ou técnicas de transferência de
riscos inadequadas, como também provisões técnicas insuficientes ou supervalorizadas, são
considerados riscos operacionais.

O Departamento de Riscos, que monitora e avalia as exposições aos riscos, desenvolvendo mecanismos
que identificam, quantificam e gerenciam exposições acumuladas para contê-las dentro dos limites
definidos nas políticas internas.

Risco de Engenharia e Transporte

Ambas as linhas de negócio constituem um novo portfólio para a empresa. Por se tratar de uma carteira
jovem, apresentam grande volatilidade e exigem um acompanhamento detalhado de sua constituição e
comportamento.

(v) Análise de sensibilidade

Conforme estabelecido no CPC 11, a análise de sensibilidade visa demonstrar como o resultado e o
patrimônio líquido teriam sido afetados caso tivessem ocorrido as alterações razoavelmente possíveis na
variável de risco relevante à data do balanço. Isto posto, em atendimento ao Artigo 43 inciso XI da
Circular SUSEP no 464, de 1º de março de 2013, a análise de sensibilidade foi aplicada sobre as variáveis
de risco de taxa de juros, sinistralidade e inflação, para todos os ramos da Companhia.

Os resultados dos testes de sensibilidade, líquidos de efeitos tributários, são os seguintes:
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Impacto no resultado e
patrimônio líquido

30 de junho de 2013

Premissas atuariais
Bruto de

resseguro
Líquido de
resseguro

Aumento de 5% dos sinistros 50 10

Redução de 5% dos sinistros (50) (10)

Aumento de 5% na taxa de juros 1.266 253

Redução de 5% na taxa de juros (1.266) (253)

Acrescentamos, ainda, que as variáveis de índice de conversibilidade e excedente financeiro não são
aplicáveis aos riscos operacionalizados pela seguradora, e, por esta razão, não foram consideradas na
análise de sensibilidade demonstrada acima, e que foram excluídas, ainda, as operações do ramo
DPVAT.

(vi) Concentração de riscos

O quadro a seguir demonstra a concentração de risco no âmbito do negócio por região e linha de
negócios baseada nos prêmios.
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Total de prêmios de seguros diretos e
DPVAT por regiões geográficas

Linha de negócios Sul Sudeste Norte Nordeste
Centro-

-Oeste

30 de
junho

de 2013 -
Total

1101 - Agrícola sem cobertura FESR 4.573 4.409 12.303 260 3.325 24.870
1102 - Agrícola com cobertura FESR - - - 3 45 48
1107 - Florestal sem cobertura FESR 79 63 1 - - 143
0740 - Garantia obrigações privadas - 676 - - - 676
0745 - Garantia obrigações públicas 33 1.083 - 205 -90 1.231
0747 - Garantia concessões públicas - 27 - 58 - 85
1164 - Seguro de Animais 215 1.678 217 90 343 2.543
0775 - Garantia - setor público 641 33.008 1.777 300 -2.626 33.100
0776 - Garantia - setor privado 4.108 4.163 1.579 342 1.778 11.970
0588 - DPVAT (todas categorias) (ii) 3.470 11.686 907 3.609 1.750 21.422
Outras 115 2.930 14 76 61 3.197
Totais (*) 13.234 59.723 16.798 4.943 4.586 99.285

(*) Prêmio líquido de prêmio de RVNE, cosseguros aceitos de congêneres e prêmios cedidos em cosseguros.

Linha de negócios Sul Sudeste Norte Nordeste
Centro-

-Oeste

30 de
junho de

2012 -
Total

1101 - Agrícola sem cobertura FESR 10.893 2.133 2.124 15.150
1102 - Agrícola com cobertura FESR 20 50 70
1164 - Seguro de animais 453 2.380 24 193 522 3.572
0740 - Garantia obrigações privadas 50 559 609
0745 - Garantia obrigações públicas 36 3.112 24 184 (84) 3.272
0747 - Garantia concessões públicas 63 60 42 165
0775 - Garantia - setor público 708 12.355 27 1.966 332 15.388
0776 - Garantia - setor privado 1.760 4.265 339 450 6.814
0588 - DPVAT 2.904 9.142 837 3.190 1.619 17.692
Outras 1.339 1.499 1 313 25 3.177
Totais (*) 18.206 35.525 1.252 6.388 4.538 65.909

(*) Prêmio líquido de prêmio de RVNE, cosseguros aceitos de congêneres e prêmios cedidos em cosseguros.

(b) Risco de crédito

Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não desejar cumprir ou
sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações contratuais, podendo gerar assim alguma
perda para a Companhia.

As classes de risco de crédito que a Companhia está exposta são: ativos financeiros, ativos de resseguro
e prêmio de seguros.

O gerenciamento do risco de crédito é conduzido conforme sua classe, porém uma metodologia que se
aplica a todas é o monitoramento da classificação de crédito das contrapartes pelas agências do mercado,
por exemplo Moody's, Standard & Poor's Co. e A. M. Best.
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Exposições ao risco de crédito –

A Companhia está exposta a concentrações de risco com resseguradoras individuais, devido à natureza do mercado de resseguro e à faixa restrita de resseguradoras que possuem
classificações de crédito aceitáveis. A Companhia adota uma política de gerenciar as exposições de suas contrapartes de resseguro, limitando as resseguradoras que poderão ser
usadas, e o impacto do inadimplemento das resseguradoras é avaliado regularmente.

Ativos vencidos e impaired

Composição de carteira por classe
e por categoria contábil

Ativos não
vencidos e

não
impaired

Até 30
dias

31 a 60
dias

61 a 90
dias

91 a 180
dias

Acima de
180 dias

Ativos
impaired

Saldo em 30
de junho de

2013

Caixa e equivalentes de caixa 5.155 5.155

Disponíveis para venda

Ativos pós-fixados

Públicos 195.765 195.765

Privados 5.559 5.559

Títulos disponíveis para negociação

Privados 36.284 36.284

Outras Aplicações

Privados 152 152

Prêmios a receber de segurados 93.258 2.358 2.381 5.535 7.824 2.218 (1.193) 112.381

Ativos de resseguro * 17.920 8.290 (8.290) 17.920

Total de ativos financeiros e ativos de

contratos de seguro 354.093 2.358 2.381 5.535 7.824 10.508 (9.483) 373.216

(*)Nota 8.
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Ativos vencidos e impaired

Composição de carteira por classe
e por categoria contábil

Ativos não
vencidos e

não
impaired

até 30
dias

31 a 60
dias

61 a 90
dias

91 a 180
dias

Acima de
180 dias

Ativos
Impaired

Saldo em
31 de

dezembro
de 2012

Caixa e equivalentes de caixa 1.366 1.366

Disponíveis para venda

Ativos pós-fixados

Públicos 140.459 140.459

Títulos disponíveis para negociação

Privados 32.712 32.712

Outras Aplicações

Privados 107 107

Prêmios a receber de segurados 70.392 6.455 5.746 5.249 5.129 4.488 (484) 96.975

Ativos de resseguro (*) 28.789 8.154 (8.154) 28.789

Total de ativos financeiros e ativos de

contratos de seguro 273.825 6.455 5.746 5.249 5.129 12.642 (8.638) 300.408

(*)Nota 8.



Swiss Re Corporate Solutions
Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2013
Em milhares de reais, exceto quando indicado

24

A tabela abaixo demonstra a exposição máxima ao risco de crédito antes de qualquer garantia ou outras intensificações de crédito.
Saldo

contábil
em 30

de
junho

Composição de carteira por
classe e por categoria contábil BR1 BAA2 A1 A A- A+ AA- BBB BBB+ BBB- de 2013

Caixa e equivalentes de caixa 5.155 5.155

Disponíveis para venda

Ativos pós-fixados

Públicos 195.765 195.765

Títulos disponíveis para
negociação

Ativos pós-fixados - DPVAT 36.284 36.284

Privados 5.559 5.559

Outras aplicações

Privados 152 152

Ativos de resseguro (*) - - 1.080 23.690 270.981 716 58.699 2.374 7.033 249 364.822

Exposição máxima ao risco de
crédito 5.155 237.760 1.080 23.690 270.981 716 58.699 2.374 7.033 249 607.737

(*)Nota 8.
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Composição da carteira por classe
e por categoria contábil

Sem
classificação A A- A+ AA- AAA BBB BBB+

Saldos em
31 de

dezembro
de 2012

Caixa e equivalentes de caixa 1.366 1.366

Disponíveis para venda
Ativos pós-fixados

Públicos 140.459 140.459

Títulos disponíveis para negociação
Ativos pós-fixados - DPVAT 32.712 32.712

Outras aplicações
Privados 107 107

Ativos de resseguro (*) 15.561 243.015 5.899 47.418 - 1.529 1.919 315.341

Exposição máxima ao risco de crédito 1.473 15.561 243.015 5.899 47.418 173.171 1.529 1.919 489.985

(*)Nota 8.
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(c) Risco de liquidez

O risco de liquidez é o risco da Companhia não ter recursos financeiros suficientes para cumprir suas
obrigações ou ter de incorrer em custos excessivos para fazê-lo. A política da Companhia é manter uma
liquidez adequada e liquidez contingente para atender suas obrigações tanto em condições normais
quanto de estresse. Para alcançar este objetivo, a Companhia avalia, monitora e gerencia suas
necessidades de liquidez em uma base contínua.

(i) Gerenciamento de risco de liquidez

O gerenciamento do risco de liquidez é realizado pelo departamento Financeiro e tem por objetivo
controlar os diferentes descasamentos dos prazos de liquidação de direitos e obrigações, assim como a
liquidez dos instrumentos financeiros utilizados na gestão das posições financeiras. O conhecimento e o
acompanhamento desse risco é crucial, sobretudo para permitir à Companhia liquidar as operações em
tempo hábil e de modo seguro.

(d) Risco de mercado

Perdas financeiras decorrentes de movimentos adversos no mercado são classificadas como "Risco de
Mercado". A seguradora considera como principal risco desta categoria variações inesperadas no
resultado financeiro da Companhia.

(i) Gerenciamento de risco de mercado

O gerenciamento de risco de mercado é realizado através da definição da estratégia de investimento da
Companhia, a qual é definida com o objetivo de maximizar a liquidez da empresa com menor variação
possível.

Em 30 de junho de 2013, as aplicações financeiras da Companhia totalizavam R$ 201.324 para carteira
própria (R$ 140.459 em 31 de dezembro de 2012), R$ 36.284 para fundos de investimentos DPVAT
(R$ 32.712 em 31 de dezembro de 2012) e R$ 152 (R$ 107 em 31 de dezembro de 2012) em outras
aplicações. Sobre o total da carteira própria da Companhia, em 30 de junho de 2013, 97% dos recursos
estão aplicados em títulos do Governo Federal e 3% aplicado em títulos privados.

(ii) Controle do risco de mercado

A carteira de aplicações financeiras da Companhia está, em sua quase totalidade, exposta à flutuação das
taxas de juros no mercado doméstico. Pelo fato da Companhia não apresentar em sua operação
contratos indexados a outras moedas/taxas, a mesma não realiza diretamente operações com
instrumentos financeiros derivativos. A composição das aplicações financeiras está demonstrada
na Nota 6.
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5 Caixa e equivalentes de caixa

30 de junho de
2013

31 de
dezembro de

2012

Recursos em bancos e em caixa 5.155 1.366

6 Aplicações financeiras - circulante e
não circulante

(a) Composição

30 de junho de
2013

31 de dezembro
de 2012

Títulos públicos federais 195.765 140.459
Títulos privados 5.559 -
Quotas de fundos de investimentos (DPVAT) 36.284 32.712
Outras aplicações 152 107

237.760 173.278

(b) Movimentação das aplicações

31 de
dezembro

de 2012 Aplicações Resgates Rendimentos

30 de
junho

de 2013

Títulos públicos federais 140.459 67.061 (19.680) 7.925 195.765
Títulos privados 0 14.000 (8.578) 137 5.559
Quotas de fundos de investimentos (DPVAT) 32.712 6.344 (3.847) 1.075 36.284
Outras aplicações 107 45 152

173.278 87.405 (32.105) 9.182 237.760

31 de
dezembro

de 2011 Aplicações Resgates Rendimentos

31 de
dezembro

de 2012

Títulos públicos federais 131.728 137.523 (141.791) 12.999 140.459
Títulos privados 17.858 32.600 (50.970) 512 -
Quotas de fundos de investimentos (DPVAT) 23.288 15.277 (8.476) 2.623 32.712
Outras aplicações 124 - (17) - 107

172.998 185.400 (201.254) 16.134 173.278
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(c) Títulos disponíveis para venda

O custo atualizado (acrescidos dos rendimentos auferidos) e o valor justo das aplicações financeiras
classificadas como ativos financeiros disponíveis para venda eram os seguintes:

30 de
junho de

2013

31 de
dezembro

de 2012

Custo
atualizado Ajustes

Valor de
mercado

Custo
atualizado Ajustes

Valor de
mercado

Títulos disponíveis para venda 204.338 (2.862) 201.476 136.886 3.680 140.566
Letras do Tesouro Nacional (LTNs) 123.184 (117) 123.067 88.971 2.584 91.555
Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) -
Notas do Tesouro Nacional (NTNs) 75.443 (2.745) 72.698 47.808 1.096 48.904
Certificados de Depósito Bancário (CDBs) 5.559 5.559 - - -
Outros investimentos 152 152 107 - 107

Títulos livre para negociação 36.284 36.284 32.712 - 32.712

Aplicação em fundos de investimentos (DPVAT) 36.284 36.284 32.712 - 32.712

240.622 (2.862) 237.760 169.598 3.680 173.278

A mensuração do valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é obtida conforme os critérios
abaixo:

(i) Títulos públicos federais - foram calculados com base no "Preço Unitário de Mercado", informado pela
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).

(ii) Quotas de fundos de investimentos - pelos valores das quotas disponibilizados pelos administradores de
cada fundo para a data do balanço.

(iii) Outras aplicações - pelo valor obtidos em relatórios de movimentos financeiros do IRB .

O custo atualizado e o valor de mercado por vencimento estão assim distribuídos:
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(d) Vencimentos dos títulos e
valores mobiliários

30 de junho
de 2013

31 de dezemro
de 2012

Valor de Valor de

mercado mercado

A vencer em até um ano

Letras do Tesouro Nacional (LTNs) 104.347 -

Certificados de Deposito Bancario (CDBs) 5.559 -

Quotas de fundos de investimentos (DPVAT) 36.284 32.712

Outras aplicações 152 107

146.342 32.819

A vencer há mais de um ano até 5 anos

Letras do Tesouro Nacional (LTNs) 18.720 91.555

Notas do Tesouro Nacional (NTNs) 72.698 48.904

91.418 140.459

Totais 237.760 173.278

(e) Estimativa do valor justo

A Companhia possui como política de gestão de risco financeiro, a contratação de produtos financeiros
disponíveis no mercado brasileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade,
visando à alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente de gestão de
risco de liquidez.

A composição das aplicações financeiras, são classificadas no Nível 1 para títulos públicos e Nível 2 para
CDBs, quotas de fundos de fundos do DPVAT e outros.

A tabela a seguir apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao valor
justo. Os valores de referência foram definidos como se segue:

. Nível 1 - títulos com cotação em mercado ativo.

. Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abrangidos no Nível 1, mas que cuja precificação é direta
ou indiretamente observável.

. Nível 3 - títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado observável.
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30 de junho de 2013

Nível 1 Nível 2 Total

Títulos disponíveis para venda

Letras do Tesouro Nacional (LTNs) 123.067 123.067

Notas do Tesouro Nacional (NTNs) 72.698 72.698

Certificados de Deposito Bancario (CDBs) - 5.559 5.559

Títulos para negociação

Fundos de investimentos não exclusivos (DPVAT) - 36.284 36.284

Outros 152 152

Total de aplicações 195.765 41.995 237.760

31 de dezembro de 2012

Nível 1 Nível 2 Total

Títulos disponíveis para venda
Letras do Tesouro Nacional (LTNs) 91.555 - 91.555
Notas do Tesouro Nacional (NTNs) 48.904 - 48.904

Títulos para negociação
Fundos de investimentos não exclusivos (DPVAT) - 32.712 32.712
Outros - 107 107

Total de aplicações 140.459 32.819 173.278

(f) Taxas pactuadas

Taxa de Juros contratada

Tipo de aplicação
30 de junho de 2013 31 de dezembro de 2012

CDB 100 a 100,5% DI -

LTN 7,79 a 10,56% a.a. 7,79 a 10,56% a.a.

NTN-B IPCA + 6% a.a. IPCA + 6% a.a.

NTN-F IPCA + 10% a.a. -
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7 Prêmios a receber (seguros e resseguros)

(a) Prêmio líquido a receber por ramos
de seguros

Ramo Nome

30 de
junho

de 2013

31 de
dezembro

de 2012

1101 Agrícola sem cobertura do FESR 19.758 29.724

1164 Animais 1.470 1.932

0167 Riscos de Engenharia 5.976 1.955
0196 Riscos Nomeados 5.840 -

0739 Garantia financeira -
6

0740 Garantia obrigações privadas 13 712

0745 Garantia obrigações públicas 173 672

0750 Garantia judicial -
495

0775 Garantia segurado - setor público 58.139 51.528

0776 Garantia segurado - setor privado 16.230 8.110

Outros 4.782 3.947

112.381 99.081
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(b) Aging list dos prêmios a receber

30 de junho de
2013

31 de
dezembro

de 2012

Prêmios a receber - circulante 73.158 71.042

Prêmios a receber - não circulante 39.223 28.039

Total circulante e não circulante 112.381 99.081

Aging de prêmios a receber de segurados

Prêmios a vencer

De 1 a 30 dias 12.787 14.462

De 31 a 60 dias 6.597 7.321

De 61 a 120 dias 2.976 4.137

De 121 a 180 dias 10.474 1.981

De 181 a 360 dias 12.493 7.255

superior a 360 dias 39.228 29.469

Total de prêmios a vencer 84.555 64.625

Prêmios vencidos

De 1 a 30 dias 2.358 6.454

De 31 a 60 dias 2.381 5.747

De 61 a 90 dias 5.535 5.249

De 91 a 180 dias 7.824 5.129

De 181 a 360 dias 1.074 3.944

Superior a 360 dias 1.144 543

Total de prêmios vencidos 20.316 27.066

Prêmios de Riscos Vigênte e Não Emitido – RVNE 8.703 7.874

Redução ao valor recuperável (1.193) (484)

Total de prêmios pendentes no final do
semestre/exercício

112.381 99.081



Swiss Re Corporate Solutions
Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2013
Em milhares de reais, exceto quando indicado

33

(c) Movimentação da provisão para créditos
de liquidação duvidosa

A Companhia mantém provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre prêmios de seguros
pendentes no montante de R$ 1.193 (R$ 484 em 31 de dezembro de 2012). Abaixo segue a
movimentação da provisão:

Saldo em 31 de dezembro de 2011 630
Aumento na provisão 2.503
Baixa na provisão (2.649)

Saldo em 31 de dezembro de 2012 484

Saldo em 31 de dezembro de 2012 484
Aumento na provisão 1.819
Baixa na provisão (1.110)

Saldo em 30 de junho de 2013 1.193

A metodologia da provisão para riscos sobre créditos consiste na apuração, no período dos últimos 24
meses, de prêmios cancelados por inadimplência sobre os prêmios emitidos diretos. Após apuração
desse índice, aplica-se proporcionalmente, sobre o valor de prêmios pendentes do mês de fechamento
contábil, exceto para os ramos de garantias, pois são analisados individualmente devido às
características do negócio. Adicionalmente em 30 de junho de 2013, a administração da Companhia
provisionou prêmios pendentes de recebimentos vencidos acima de 60 dias para os casos que
considerou maior risco de perda, exceto para prêmios pendentes com subvenção do Governo Federal e
Estadual.

8 Ativos e passivos de resseguro

A Companhia possui contratos de resseguros para as modalidades quota-parte, excesso de danos e
facultativos sendo que os percentuais ressegurados são de aproximadamente 66% (78% em 2012).

As principais resseguradoras que a Seguradora mantém operações são: IRB Brasil Resseguros,
Hannover Re, Swiss Reinsurance Company, Axis Re e Atradius Re.

Os saldos das operações de resseguros estão assim demonstrados:
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ATIVO
30 de junho de

2013
31 de dezembro

de 2012

Ativos de Operações com Resseguradoras 44.408 54.231

Prêmios 5.461 6.173

Sinistros pagos a recuperar 26.210 36.943

Outros créditos com resseguradoras 21.027 19.269

Provisão para Riscos s/Crédito (8.290) (8.154)

Ativos de Resseguros - Provisão Técnicas 453.377 407.592

Sinistros pendentes de liquidação 364.822 315.341

Provisão de IBNR 3.432 5.755

Prêmios de Resseguros Diferidos 123.541 120.510

Receita de Comercialização Diferida (38.418) (37.076)

Outras Provisões - 3.062

PASSIVO
30 de junho de

2013
31 de dezembro

de 2012

Passivos de Operações com Resseguradoras 155.682 96.913

Prêmios de resseguros cedidos/liquidar (a) 87.205 74.902

Prêmios RVNE 6.294 6.279

Sinistros (b) 46.369 -

Ressarcimentos c) 6.398 3.900

Conta-corrente 42 14

Outros débitos com resseguradoras 9.374 11.818
(a) Líquido de recuperação de comissão de resseguro.

(b) A Companhia recebeu adiantamento dos resseguradores referente aos seis avisos de sinistros da Agencia Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL relativos ao projeto A-3 (leilão de energia). Estes sinistros ainda encontram-se pendentes de liquidação pela
Seguradora por força de liminar judicial, solicitados pelo Grupo Bertin.

(c) A Companhia possui dois contratos de ressarcimentos dos ramos 0739 e 0776 "Garantias", dos quais estão sendo honrados
pelos tomadores. Esses ressarcimentos estão registrados em "outros créditos" e a parte ressegurada está registrada em "débitos
de operações com resseguradores".

Saldos em 30 de junho de 2013

Intervalo de datas (vincendas) ativo passivo

até 1 ano 3.172 2.149

de 1 a 2 anos 2.704 2.249

acima de 2 anos 2.000 2.000

7.876 6.398
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8.1 Distribuição por tipo de ressegurador

(a) Sinistros pagos a recuperar
30 de junho de

2013
30 de junho de

2012

Local 14.178 18.552
Admitida 11.719 18.089
Eventual 313 302

26.210 36.943

(b) Outros créditos com resseguradoras
30 de junho de

2013
30 de junho de

2012

Local 10.827 9.151
Admitida 9.959 9.248
Eventual 241 870

21.027 19.269

(c) Sinistros pendentes de liquidação
30 de junho de

2013
30 de junho de

2012

Local 273.179 245.040
Admitida 82.271 63.635
Eventual 9.372 6.666

364.822 315.341

(d) Prêmios de resseguros cedidos/liquidar
30 de junho de

2013
30 de junho de

2012

Local 43.725 32.158

Admitida 39.502 38.589

Eventual 3.978 4.157

87.205 74.904

(e) Outros débitos com resseguradoras
30 de junho de

2013
30 de junho de

2012

Local 5.046 5.106

Admitida 4.489 5.337

Eventual (161) 392

9.374 10.835
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8.2 Receita de comercialização diferida / custo de aquisição

30 de junho
de 2013

31 de
dezembro

de 2012

Ramo Nome despesas receitas despesas receitas

1101 Agrícola sem cobertura FESR 1.377 1.344 2.325 3.522
1102 Agrícola com cobertura FESR 5 9 8 18
1103 Pecuário sem cobertura FESR 71 52 68 51
1107 Floresta sem cobertura FESR 18 25 72 105

1164 Animais 498
363

690 445
0740 Garantia obrigações privadas 740 1.505 963 1.940
0745 Garantia obrigações públicas 408 855 527 1.044
0747 Garantia concessões públicas 336 951 508 1.320
0750 Garantia judicial 76 117 324 331
0775 Garantia setor público 10.681 25.787 9.751 23.928
0776 Garantia setor privado 1.621 4.005 1.663 3.668

Outros 1.984 3.405 915 704

17.815 38.418 17.814 37.076

Ativo Circulante 9.595 18.897 10.378 19.783
Ativo Não circulante 8.220 19.521 7.436 17.293

9 Investimentos

O saldo registrado no grupo de investimentos está composto por ações do IRB Brasil Resseguros no
montante de R$ 779 (R$ 779 em 31 de dezembro 2012) e DPVAT Seguradora Líder no montante de
R$ 160 (R$ 169 em 31 de dezembro de 2012). A Seguradora Lider fez uma redistribuição das ações, por
este motivo a diminuição do montante em 30 de junho de 2013.

10 Depósitos de terceiros

Composto basicamente por cobrança antecipada de prêmios no montante de R$ 0 (R$ 683
em 31 de dezembro de 2012) e prêmios e emolumentos recebidos no montante de R$ 5.058 (R$ 1.363
em 31 de dezembro de 2012).
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11 Imposto de renda e contribuição social

(a) Apuração do imposto de renda
e contribuição social

30 de junho de 2013 30 de junho de 2012

Descrição IR CS IR CS

Lucro antes dos impostos e após as
participações sobre o resultado 2.485 2.485 7.369 7.369

Adições (exclusões) (7.768) (7.768) (5.280) (5.280)

Base de cálculo (5.283) (5.283) 2.089 2.089

Compensação de prejuízos fiscais -
- - -

Lucro real após compensação de prejuízos
fiscais

(5.283) (5.283) 2.089 2.089

Alíquotas oficiais - % 25 15 25 15

Alíquota-base
- -

(313) (313)

Alíquota adicional
- -

(197) -

Impostos conforme alíquotas oficiais
- -

(510) (313)

Crédito tributário 1.382 829 (617) (370)

Adições temporais 68 37 (617) (370)

Prejuízo Fiscal 1.314 792

Receita / Despesa de Imposto de Renda e
Contribuição Social

1.382 829 (1.127) (683)

(b) Composição dos créditos tributários

Descrição

Saldos em 30 de
junho

de 2013

Saldos em 31 de
dezembro

de 2012

Imposto de renda a compensar 1.475 1.425
Contribuição social a compensar 913 882
Imposto de renda na fonte juros ao capital 25 25
Outros 392 84

Total de créditos tributários - ativo circulante 2.805 2.416

Imposto de renda diferido - ajustes temporais 4.984 4.208
Imposto de renda diferido – prejuízo fiscal 4.555 3.234
Contribuição social diferida - ajustes temporais 2.991 2.525
Contribuição social diferida – base negativa 2.733 1.940
Outros 57 56

Total de créditos tributários - ativo não circulante 15.320 11.963
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(c) Previsão de realização dos créditos tributários

Os créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais de imposto de renda e base negativa de calculo de
contribuição social foram constituídos no exercício de 2012 e possuem expectativa de realização da
seguinte forma:

Ano fiscal

2013 2014 2015 2016 Totais
Expectativa de realização por
ano fiscal 2.077 854 968 3.389 7.288

A fundamentação para a constituição está suportada pela expectativa de lucro tributável futura da
Companhia para o período de 10 anos.

Os créditos tributários provenientes de ajustes temporais decorrem basicamente de ajustes sobre
provisões para risco de crédito com resseguradores, participação nos lucros e premio estimado de ED-
excesso de danos.

12 Provisões e depósitos judiciais

30 de junho
de 2013

31 de dezembro
de 2012

Descrição Depósito Provisão Depósito Provisão

Contribuição social - CSLL (i) 1.927 2.303 1.870 2.234
Cíveis - 77 - 75

1.927 2.380 1.870 2.309

(i) Trata-se de tese em discussão judicial no STF, sobre alíquotas diferenciadas da Contribuição Social
sobre Lucro e dedução de sua própria base de cálculo, ambos referentes ao ano-base de 1997
(Emenda Constitucional 10/96). A Companhia amortizou parcialmente débitos não homologados
pela RFB no primeiro semestre de 2011. O saldo contabilizado em 30 de junho de 2013 está
aguardando decisão das autoridades fiscais.



Swiss Re Corporate Solutions
Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2013
Em milhares de reais, exceto quando indicado

39

(a) Composição das contingências

Tributárias

30 de junho de 2013 31 de dezembro de 2012

Natureza
Quantidade

de ações
Valores

envolvidos
Valor

contabilizado
Quantidade

de ações
Valores

envolvidos
Valor

contabilizado

Perda possível 2 2.303 2.303 2 2.234 2.234

2 2.303 2.303 2 2.234 2.234

Cíveis

30 de junho de 2013 31 de dezembro de 2012

Natureza
Quantidade

de ações
Valores

envolvidos
Valor

contabilizado
Quantidade

de ações
Valores

envolvidos
Valor

contabilizado

Perda possível 1 77 77 1 75 75

1 77 77 1 75 75

(b) Movimentação das contingências

Tributárias Cíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2011 2.098 55

Atualização monetária 136 37
Baixas - 17

Saldo em 31 de dezembro de 2012 2.234 75
Atualização monetária 69 2

Saldo em 30 de junho de 2013 2.303 77

13 Sinistros judiciais

A Seguradora possui ações judiciais, as quais estão registradas contabilmente, como sinistros
contingenciais no grupo "Provisões técnicas - Seguros". Os depósitos judiciais correspondentes a essas
ações estão apresentados pelo valor total da indenização em discussão, R$ 3.017 (R$ 2.873 em 31 de
dezembro de 2012). Caso o desfecho final seja desfavorável à Seguradora, os valores depositados
judicialmente por ela serão recuperados pela sua quota-parte com o ressegurador. A Companhia
também possui saldos bloqueados por decisão judicial, no montante de R$ 1.714 referente a bloqueio
judicial, classificado em "outros créditos" no ativo circulante.

Com base na opinião de seus advogados, a administração mantém provisões para seus passivos
contingentes em montantes considerados suficientes em face de possíveis perdas decorrentes do
desfecho desses processos.
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(a) Composição das ações judiciais (sinistros)

30 de junho de 2013 31 de dezembro de 2012

Natureza
Quantidade

de ações

Valores
contabilizados

bruto de
resseguro

Valor
contabilizado

Quantidade
de ações

Valores
contabilizados

bruto de
resseguro

Valor
contabilizad

o

Perda provável 12 31.233 914 16 9.323 216
Perda possível 15 44.901 4.173 11 55.170 1.692
Perda remota 21 33.506 1.119 21 39.778 1.043

48 109.640 6.206 48 104.271 2.951

Sinistros DPVAT

30 de junho de 2013 31 de dezembro de 2012

Natureza
Quantidade

de ações
Valores

envolvidos
Valor

contabilizado
Quantidade

de ações
Valores

envolvidos
Valor

contabilizado

Perda possível 2.408 30.082 12.433 2.635 33.163 14.645

2.408 30.082 12.433 2.635 33.635 14.645

(b) Movimentação das contingências de
sinistros judiciais

Bruto de
resseguro

Líquido de
resseguro

Saldo em 31 de dezembro de 2011 105.673 3.296
Aviso/aumento de provisão 1.766 312
Reativação de provisão 4 1
Baixa/diminuição de provisão/pagamento (19.880) (1.160)
Atualização monetária e juros 15.173 502

Saldo em 31 de dezembro de 2012 102.736 2.951
Aviso/aumento de provisão 7.901 3.089
Reativação de provisão 16 1
Baixa/diminuição de provisão/pagamento (7.153) (70)
Atualização monetária e juros 6.140 235

Saldo em 30 de junho de 2013 109.640 6.206
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(c) Aging list dos sinistros judiciais
30 de junho

de 2013

Bruto Líquido
De 121 a 180 dias 7.666 3.066
De 181 a 365 dias 252 25
Acima de 365 dias 101.722 3.115

109.640 6.206

31 de dezembro
de 2012

Bruto Líquido
De 181 a 365 dias 124 -
Acima de 365 dias 102.612 2.951

102.736 2.951

14 Provisões técnicas - seguros danos

Com base no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da Seguradora, data-base de 30 de
junho de 2013, concluiu-se que o seu passivo por contrato de seguro está adequado para os Grupos de
Eventos a Ocorrer e de Eventos Ocorridos, não sendo necessário o ajuste das provisões constituídas,
deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às
provisões técnicas, visto que estas se mostraram superiores aos valores estimados dos fluxos de caixa, os
quais foram elaborados em conformidade com os parâmetros mínimos estabelecidos pela Circular
SUSEP nº457/2012.

(a) Composição dos saldos

30 de junho de
2013

31 de dezembro
de 2012

Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) 84.362 89.934
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) 422.003 366.428
Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR) 26.505 23.129
Outras Provisões Técnicas OPT 322 2.942

Total do passivo circulante 553.192 482.433

Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) 68.270 58.951

Total do passivo não circulante 68.270 58.951



Swiss Re Corporate Solutions
Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2013
Em milhares de reais, exceto quando indicado

42

(b) Seguros e resseguros PPNG/RVNE e sinistros a liquidar/IBNR

PPNG/RVNE Sinistros a liquidar/IBNR

30 de junho de 2013 31 de dezembro 2012 30 de junho de 2013 31 de dezembro de 2012
Ramo Nome Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo

1101 Agrícola s/ cobertura FESR 6.352 10.815 18.259 22.944 5.299 6.784 13.572 15.536

1102 Agrícola c/ cobertura FESR 40 60 95 115 12 13 31 37

1103 Pecuário s/ cobertura FESR 227 391 259 413 209 284 431 575

1104 Pecuário c/ cobertura FESR 87 146 95 141 5 9 7 14

1107 Floresta s/ cobertura FESR 368 452 1.924 2.245 83 96 75 90

1162
Penhor Rural Inst. Financ.
Priv. 38 39 50 51 - -

1164 Animais 1.720 2.902 2.382 3.887 357 473 509 676

0588 DPVAT - - - 35.950 - 32.263

0739 Garantia financeira 13 20 35 51 190 380 187 374

0740 Gar. Obrig. Privadas 4.108 4.838 5.772 6.873 85.512 89.039 84.479 86.123

0745 Gar. Obrig. Públicas 2.677 3.333 3.319 4.299 76.081 85.348 70.326 76.970

0747 Gar. Conc. Públicas 2.997 3.023 4.173 4.310 185.182 203.443 134.931 147.982

0748 Crédito Interno 489 489 - -

0750 Gar. Judicial 1.834 1.991 2.885 3.344 - 1 1 1

0775 Gar. Setor Público 68.573 84.285 63.274 77.341 634 1.204 579 1.081

0776 Gar. Setor Privado 19.315 22.246 13.297 16.080 10.579 19.294 12.898 23.650

0654 Transp. R.C.T.R.. Carga 1 3 - 7 5 41 - 99

0655 Transp. R.C.T.D. Carga 0 1 - 5 1 13 - 21

0111 Incêndio Tradicional - - - 47 - 34

0167 Riscos de Engenharia 9.443 9.489 4.691 4.714 3.519 3.742 3.024 3.179

Outros 5.259 8.109 - 2.065- 586 2.347 46 852

Totais 123.541 152.632 120.510 148.885 368.254 448.508 321.096 389.557

Circulante 66.367 84.362 89.934 368.254 448.508 321.096 389.557

Não circulante 57.174 68.270 58.951 - - - -
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(c) Movimentação dos custos/receitas de
comercialização diferidas

Saldos em 31 de dezembro de 2011 15.674
Variação líquida das receitas (despesas) de comercialização (i) 3.941

Saldos em 31 de dezembro de 2012 19.615

Saldos em 31 de dezembro de 2012 19.615
Variação líquida das receitas (despesas) de comercialização (i) (1.810)

Saldos em 30 de junho de 2013 17.805

(i) As variações apresentadas estão líquidas de resseguro e são compostas por despesas de comercialização e recuperação de
comissão de resseguros.

(d) Movimentação das reservas de
sinistros/IBNR

Bruto de
resseguro

Líquido de
resseguro

Saldo em 31 de dezembro de 2011 228.778 40.982
Avisados 196.377 28.087
Pagos (55.375) (7.009)
Correção monetária 21.283 1.161
IBNR (8.299) (1.553)
IBNR - DPVAT 6.977 6.977
Retrocessão (184) (184)

389.557 68.461

Saldo em 31 de dezembro de 2012 389.557 68.461

Avisados 68.744 12.806
Pagos (21.978) (5.491)
Correção monetária 10.784 754
IBNR (2.431) (108)
IBNR - DPVAT 3.468 3.468
Retrocessão 364 364

Saldo em 30 de junho de 2013 448.508 80.254

(e) Movimentação das reservas PPNG/RVNE

Bruto de
resseguro

Líquido de
resseguro

Saldo em 31 de dezembro de 2011 117.952 19.897
Entrada 166.492 63.335
Saída (137.624) (56.922)

Saldo em 31 de dezembro de 2012 146.820 26.310
Saldo em 31 de dezembro de 2012

Entrada 928.971 170.501
Saída (923.159) (167.719)

Saldo em 30 de junho de 2013 152.632 29.092
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(f) Garantias das provisões técnicas

Os valores contábeis das aplicações vinculadas à SUSEP em coberturas de provisões técnicas são os
seguintes:

30 de junho de
2013

31 de dezembro
de 2012

Provisões técnicas de seguros e resseguros 601.462 539.319
Provisão de resseguro líquido de comissão - PPNG (78.932) (77.239)
Provisão de resseguro - RVNE (6.191) (6.195)
Provisão de resseguro - PCP - (2.078)
Provisão de sinistros a liquidar - líquido de resseguro (364.822) (315.341)
Recuperação de sinistros – IBNR (3.432) (5.754)
Provisões retidas pelo IRB (152) (107)
Direitos creditórios (9.767) (7.916)
Provisões dos consórcios DPVAT (36.284) (32.701)

Total das provisões técnicas líquidas de resseguro 101.882 91.988

Notas do Tesouro Nacional (NTNs) 28.823 28.554
Letras do Tesouro Nacional (LTNs) 104.347 88.971

Total das garantias das provisões técnicas 133.170 117.525

Cobertura excedente 31.288 25.537

15 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 provisão varia à medida que 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.
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As tabelas de desenvolvimento dos sinistros têm a finalidade de avaliar o comportamento dos sinistros pagos e pendentes, para os sinistros que compõem a PSL constituída em
cada ano, conforme segue:

(a) Provisões e pagamentos - brutos de resseguro

ANO DE AVISO
TOTAL

MONTANTE ESTIMADO PARA OS SINISTROS JUN/2007 JUN/2008 JUN/2009 JUN/2010 JUN/2011 JUN/2012 JUN/2013

- No final do ano do aviso 17.533 24.528 150.034 90.182 32.644 71.445 277.281

- Um ano após o aviso 17.377 21.927 58.813 96.319 29.626 67.778

- Dois anos após o aviso 10.865 21.949 85.142 97.808 30.179

- Três anos após o aviso 10.872 44.305 88.256 99.803

- Quatro anos após o aviso 12.070 70.608 85.312

- Cinco anos após o aviso 13.079 60.662

- Seis anos após o aviso 13.531

Estimativa corrente 13.531 60.662 85.312 99.803 30.179 67.778 277.281 634.546

Pagamentos acumulados até a data base 10.557 20.516 52.016 64.472 26.286 36.125 45.812 255.784

Passivo reconhecido no balanço 2.974 40.146 33.296 35.331 3.893 31.653 231.469 378.762

Passivo em relação a períodos anteriores a junho/2007 26.807

Passivo relacionado à DPVAT 14.916

Passivo relacionado à retrocessão 1.518

Total do passivo incluso no balanço 422.003
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(b) Provisões e pagamentos - líquidos de resseguro

ANO DE AVISO
TOTAL

MONTANTE ESTIMADO PARA OS SINISTROS JUN/2007 JUN/2008 JUN/2009 JUN/2010 JUN/2011 JUN/2012 JUN/2013

- No final do ano do aviso 1.714 1.801 5.785 3.365 3.421 11.414 38.558

- Um ano após o aviso 2.000 1.598 5.173 2.514 2.872 11.304

- Dois anos após o aviso 1.602 1.582 5.333 2.515 2.893

- Três anos após o aviso 1.604 1.595 5.373 2.547

- Quatro anos após o aviso 1.690 1.593 5.427

- Cinco anos após o aviso 1.871 1.563

- Seis anos após o aviso 2.001

Estimativa corrente 2.001 1.563 5.427 2.547 2.893 11.304 38.558 64.293

Pagamentos acumulados até a data base 1.205 1.521 4.606 2.505 2.822 4.708 8.690 26.057

Passivo reconhecido no balanço 796 42 821 42 71 6.596 29.868 38.236

Passivo em relação a períodos anteriores a junho /2007 2.509

Passivo relacionado à DPVAT 14.916

Passivo relacionado à retrocessão 1.518

Total do passivo incluso no balanço 57.179
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Sinistros administrativos (+)
sinistros judiciais

Os resultados encontrados para cada ano de aviso demonstram que a Provisão de Sinistros a Liquidar
(Bruta de Resseguro) declarada no Balanço Patrimonial encerrado em cada exercício de 30 de junho está
deficitária para os anos de 2008 e 2010, uma vez que resultaram em déficits técnicos quando
comparados com os valores efetivamente liquidados e/ou reavaliados nos anos posteriores. Já para a
PSL Líquida de Resseguro foi verificado um pequeno déficit técnico para o ano de 2007. Cabe destacar
que estes déficits foram ocasionados, principalmente, pelos sinistros pertencentes ao grupo 7 – Riscos
Financeiros, e que esta insuficiência é justificada pelo trabalho de revisão e readequação da Provisão de
Sinistros a Liquidar (PSL) dos ramos de seguro-garantia, realizado em dezembro de 2010 e dezembro de
2011, o qual resultou em um aumento significante da PSL constituída a partir desta data. Este trabalho
teve como foco principal os seguintes pontos:
 Constituição da PSL com base no conceito de valor econômico em risco;
 Atualização monetária dos sinistros administrativos;
 Atualização monetária e aplicação de juros dos sinistros judiciais;
 Ponderações de probabilidades de perda aplicadas aos sinistros judiciais, considerando as seguintes

referências: provável (100% de chance de perda); possível (50% de chance de perda) e remota (25%
de chance de perda).

 Buscar maior aproximação dos valores correspondentes à provisão de despesas, através de
estimativas dos advogados e reguladores externos contratados pela Companhia.

Neste sentido, é importante ressaltar que a provisão atualmente constituída pela Seguradora está
adequada, uma vez que todos os ajustes e readequações dos sinistros judiciais já foram devidamente
efetuados e vêm sendo reavaliados, periodicamente, pelo departamento jurídico da Companhia.
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16 Patrimônio líquido

(a) Capital social

O capital social da Companhia é composto por R$ 86.621, dividido em 184.885.772 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma: 84,15% - Swiss Reinsurance Company
Ltd. (SR) e 15,85% International Finance Corporation (IFC).

(b) Reservas

A reserva legal é constituída por 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social.

(c) Dividendos

O Estatuto Social confere direitos a dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido ajustado do
exercício social, nos termos do artigo 202 da Lei no 6.404/76. Os dividendos são registrados quando sua
distribuição é deliberada pelos acionistas ou proposta pela diretoria.
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17 Patrimônio líquido ajustado
margem de solvência

A Seguradora apurou o capital mínimo requerido na data-base de 30 de junho de 2013 de acordo com os
dispostos da Resolução CNSP nº280/13 que trata especificamente do capital de risco de subscrição,
CNSP no 283 que dispõe sobre os critérios de estabelecimento do capital de risco baseado no risco
operacional e a CNSP no 228/10 que trata especificamente do capital de risco de crédito. A Resolução
CNSP no 282/2013 refere-se ao o capital mínimo requerido para autorização e funcionamento e sobre
planos corretivos e de recuperação de solvência das seguradoras. Em 2013, o capital mínimo requerido é
o maior valor entre o capital base, margem de solvência e o capital de risco.

30 de junho
de 2013

31 de dezembro
de 2012

Patrimônio líquido 111.363 110.592

Participações societárias financeiras e não financeiras -
nacionais

(939) (948)

Despesas antecipadas (71) (138)

Créditos Tributários (7.288) (5.174)

Ativo intangível (226) (41)

Patrimônio Líquido Ajustado - PLA 102.839 104.291

20% do prêmio retido anual (12 meses) 27.387 20.171

33% do sinistro retido anual médio (36 meses) 12.592 9.393

Margem solvência (MS) 27.387 20.171

Capital Base (CB) 15.000 15.000

Capital de Risco de Subscrição 17.014 14.191

Capital de Risco de Crédito 18.147 19.785

Capital de Risco Operacional 2.465 -

Benefício da Correlação entre Risco (4.704) (4.419)

Capital de Risco (CR) 32.922 44.557

Capital Minimo Requerido CMR (maior entre MS / CB / CR) 32.922 44.557

Suficiência do PLA em relação ao CMR 69.917 59.734

Suficiência do PLA em relação ao CMR (%) 67,99 57,28
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18 Ramos de atuação
Os principais ramos em que a Seguradora opera e seus índices de sinistralidade e comissionamento são:

Prêmios ganhos
Índice de sinistralidade - %

(i)
Índice de

comissionamento - % (ii)

Ramos Nome
30 de junho de

2013
30 de junho

de 2012
30 de junho de

2013
30 de junho

de 2012
30 de junho

de 2013
30 de junho

de 2012

1101 Agrícola s/cobertura FESR 37.999 25.268 1 (77) (13) (9)
1102 Agrícola c/cobertura FESR 101 24 (8)
1103 Pecuário s/cobertura FESR 564 754 (57) (69) (16) (19)
1104 Pecuário c/cobertura FESR 125 4 (11)
1107 Floresta s/cobertura FESR 1.401 - (4)
1162 Penhor Rural Inst.Fin.Priv 129 - (1)
1164 Animais 3.478 3.688 (56) (39) (20) (21)
1130 Benf. e Prod. Agropec. (100) (100)
0739 Garantia financeira 21 61 1 (26) (12)
0740 Gar. Obrig. Privadas 2.196 4.932 (64) 9 (6) (4)
0745 Gar. Obrig. Públicas. 2.227 5.178 (278) 8 (16) (13)
0747 Gar. Conc. Públicas 1.435 2.127 (3.639) 12 (15) (11)
0750 Gar. Judicial 1.424 69 - (13) (970)
0775 Gar. Setor Público 21.433 12.274 (1) 9 (18) (12)
0776 Gar. Setor Privado 6.314 5.836 60 (2) (13) (8)
0588 DPVAT 22.650 17.384 (88) (88) (12) (1)

Outros 4.612 2.161 (102) (23) (1) (11)

106.109 79.732 (78) (44) (11) (9)

(i) Sinistros ocorridos/prêmio ganho líquido.
(ii) Não inclui recuperação de comissão de resseguro, pois a receita de comercialização passou afazer parte do grupo de prêmios.
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19 Detalhamento das principais contas
da demonstração do resultado

(a) Resultado com resseguro

30 de junho de
2013

30 de junho de
2012

Indenizações de sinistros 55.929 19.322
Despesas com sinistros 513 601

Salvados e ressarcimentos (2.499)

Variação do IBNR (2.323) (3.089)

Receita com participações em lucros - 2.205

Prêmios de resseguros cedidos (59.928) (40.278

Variação das despesas de resseguro 951 (12.051)

Despesas com excesso de danos 2.365

Comissão sobre prêmios cedidos 13.818 10.130

Variação sobre comissão de resseguros (1.341) 4.476

7.485 (18.684)

(b) Sinistros ocorridos

30 de junho de
2013

30 de junho de
2012

Indenizações avisadas (68.441) (21.983)

Despesas com sinistros (1.163) (781)
Indenizações avisadas com consórcios e fundos (11.184) (8.782)

Despesas c/sin. de consórcios e fundos (2.443) (1.964)

Recuperação de sinistros 1 (1)
Salvados e ressarcimentos 4.542 -
Variação da provisão sinistros ocorridos mas não avisados (2.689) (1.503)

(81.377) (35.014)

(c) Custos de aquisição

30 de junho de
2013

30 de junho de
2012

Comissões (12.453) (6.960)

Recuperação de comissão 925 216

Variação das despesas de comercialização diferidas 359 (606)

Outras despesas de comercialização (334) (185)

(11.503) (7.535)
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(d) Despesas administrativas

30 de junho de
2013

30 de junho de
2012

Pessoal próprio 11.825 10.267

Localização e funcionamento 3.804 3.145

Publicidade e propaganda 369 126

Despesas com serviços de terceiros 1.903 1.524

Publicações 68 36

Convênio DPVAT 1.154 1.244

Outras 398 325

19.521 16.667

(e) Despesas com tributos

30 de junho de
2013

30 de junho de
2012

COFINS 1.813 1.405
PIS 295 228
Taxa de fiscalização - SUSEP 448 299

Outros 43 29

2.599 1.961

(f) Resultado financeiro

30 de junho de
2013

30 de junho de
2012

Receitas com títulos de renda fixa - públicos 7.925 7.053

Receitas com títulos de renda fixa - privado 141 305

Receitas com títulos de renda variável 4 349

Receitas (despesas) com operações de seguros (1.595) (1.750)

Outras receitas (despesas) financeiras 1.508 1.943

7.983 7.900
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20 Partes relacionadas

As principais transações entre partes relacionadas são:

(a) operações comerciais de resseguros e incluem: prêmios de resseguros e sinistros, comissão de resseguro
e recuperação de sinistro;

(b) participação em lucros de contratos de resseguros;
(c) excesso de danos;
(d) custos compartilhados.

Os saldos a receber e a pagar por transações com partes relacionadas estão demonstrados a seguir:

30 de junho de 2013

Ativo

Circulante 52.261

Creditos de operações com resseguradoras 42.810

Outros créditos operacionais 7.826

Outros créditos 1.625

Passivo

Circulante 64.092

Contas a Pagar 414

Débitos de operações com resseguradoras 1.898

Premios de resseguros cedidos a liquidar 18.970

Provisão de sinistros a liquidar 42.810

Demonstração do resultado 28.850

Premios emitidos líquidos 23.706

Sinistros avisados 2.063

Custos administrativos compartilhados (i) 2.875

Despesas administrativas 206

(i) A partir de março de 2012 foi assinado contrato para compartilhamento de custos incorridos na Swiss
Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., com as empresas Swiss Reinsurance America Corporation
- Escritório de Representação no Brasil Ltda. (América), Swiss Re Brasil Resseguros, Swiss
Reinsurance Company - Escritório de Representação no Brasil Ltda. (Zurique) e Swissre Serviços de
Consultoria em Seguros e Resseguros Ltda. (Serviços). O método utilizado pela Companhia é a
utilização de rateio de acordo com o numero de funcionários ativos em cada mês correspondente. O
montante dos custos compartilhados no semestre foi de R$ 622, R$ 1.798, R$ 435 e R$ 20 América,
Brasil,Zurique e Serviços, respectivamente.

Remuneração do pessoal-chave
da administração

O pessoal-chave da administração inclui presidência e diretoria e a remuneração paga ou a pagar por
serviços encerrados em 30 de junho de 2013, foi de R$ 2.244 (R$ 1.186 em 30 de junho de 2012).

21 Instrumentos financeiros

Em 30 de junho de 2013 e 2012 a Seguradora não possuía operações de instrumentos financeiros
derivativos registrados.
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22 Benefícios a empregados

A partir de outubro de 2011, a Companhia concedeu um plano de previdência privada complementar aos
seus funcionários (Plano Gerador de Beneficio Livre (PGBL) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL))
na Modalidade de Contribuição Variável, administrado pela Zurich Vida e Previdência. O plano tem
como objetivo a concessão de benefício de previdência, sob a forma de Renda Mensal Vitalícia, sendo
que as contribuições efetuadas no semestre totalizaram R$ 280 (R$ 252 em 2012).

23 Outras informações

(a) A tabela abaixo demonstra os efeitos dos impactos após adoção da Circular 464 e aplicação dos CPCs 21
e 23 nos balanços (circulante e não circulante sumarizados) e demonstração de resultados para fins de
comparabilidade em 31 de dezembro de 2012 e 30 de junho de 2012, respectivamente.

Balanço Patrimonial
31 de dezembro

de 2012

Premios a receber , divulgado anteriormente 96.975

Impacto da adoção da norma 2.106

Premios a receber , após adoção (Nota 7.a) 99.081

Ativos de resseguro - provisões técnicas, divulgado anteriormente 406.609

Impacto da adoção da norma 983

Ativos de resseguro - provisões técnicas, após adoção (Nota 8) 407.592

Custos de aquisição diferidos - divulgado anteriormente 17.461

Impacto da adoção da norma 353

Custos de aquisição diferidos - seguros, após adoção (Nota 8.2) 17.814

Impostos e encargos sociais a recolher, divulgado 3.322

Impacto da adoção da norma 41

Impostos e encargos sociais a recolher 3.363

Operações com resseguradoras, divulgado anteiormente 95.930

Impacto da adoção da norma 983

Operações com resseguradoras, após adoção (Nota 8) 96.913

Corretores de seguros e resseguros, divulgado anteriormente 10.389

Impacto da adoção da norma 353

Corretores de seguros e resseguros 10.742

Provisões técnicas - seguros - danos, divulgado anteriormente 539.319

Impacto da adoção da norma 2.065

Provisões técnicas - seguros - danos, após adoção (Nota 14.a e 14.b) 541.384

Resultado
30 de junho

de 2012

Prêmios emitidos líquidos, divulgado anteriormente 66.290

Impacto da adoção da norma 2.117

Prêmios emitidos líquidos, após adoção (Nota 4) 68.407

Variação das provisões técnicas de prêmios, divulgado anteriormente 13.442

Impacto da adoção da norma (2.117)

Variação das provisões técnicas de prêmios, após adoção 11.325

* * *


