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Relatório da Administração

Senhores acionistas,
De acordo com as exigências legais e estatutárias submetemos à 
apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras da Virginia Surety 
Companhia de Seguros do Brasil, referentes aos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2013 e 2012. A Virginia Surety Companhia de Seguros 
do Brasil, empresa pertencente ao The Warranty Group, apresentou, 
neste exercício de 2013, o montante de R$ 263 milhões de Prêmios 
Emitidos Liquídos, contra R$ 317 milhões no mesmo período de 2012 
enquanto o Prêmio ganho passou de R$ 313 milhões no exercício de 2012 
para R$ 311 milhões no mesmo período de 2013. O lucro líquido antes dos 

impostos e participações, auferido no encerramento deste exercício 
totalizou o montante de R$ 52 milhões, mediante R$ 62 milhões no mesmo 
período de 2012. Os ativos totais da Seguradora representaram R$ 687 
milhões no exercício de 2013 mediante R$ 726 milhões em dezembro de 
2012. Infraestrutura: A Seguradora mantém seus investimentos em 
ferramentas que visam à melhoria da qualidade de sistemas e serviços e a 
satisfação dos nossos clientes, contando sempre com o know-how e apoio 
de nossa matriz na criação de soluções e produtos adaptados aos 
conceitos de seguros comercializados no Brasil. Governança Corporativa: 
Seguindo as melhores práticas de governança corporativa, a Seguradora 

concentra esforços aperfeiçoando o sistema de controles internos e 
desenvolvendo novas ferramentas para a melhoria de seus processos 
operacionais. Agradecimentos: Agradecemos aos nossos acionistas, 
corretores e segurados pela confiança com a qual fomos distinguidos, às 
autoridades da Superintendência de Seguros Privados pela orientação e 
atenção dispensadas e aos nossos funcionários pela colaboração e 
dedicação prestadas.

Santo André, 26 de Fevereiro de 2014
A Administração

Balanços Patrimoniais - 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

Notas  
Explicativas 2013 2012

Ativo
Circulante ............................................ 382.214 338.902
Disponível ............................................ 4,5 3.385 1.273
Caixa e bancos .................................... 3.385 1.273
Aplicações ........................................... 4,6 111.441 103.504
Créditos das operações com seguros . 4 35.966 47.819
 Prêmios a receber ............................. 7 35.601 47.118
 Operações com seguradoras............. 365 701
Outros créditos operacionais ............... 4 68 136
Títulos e créditos a receber ................. 4 1.442 2.644
Créditos tributários e previdenciários .. 1.256 2.090
Outros créditos .................................... 186 554
Despesas antecipadas ........................ 19 67.014 7.543
Custos de aquisição diferidos .............. 4,10 162.898 175.983
Seguros ............................................... 162.898 175.983
Ativo não circulante ............................. 304.841 386.662
Realizável a longo prazo ..................... 301.878 383.668
Aplicações ........................................... 4,6 199.551 273.199
Títulos e créditos a receber ................. 4,8 10.989 9.702
Créditos tributários e previdenciários .. 8 8.940 7.664
Depósitos judiciais e fiscais ................. 8 2.030 1.971
Outros créditos operacionais ............... 8 19 67
Custos de aquisição diferidos .............. 4,10 91.338 100.767
Seguros ............................................... 91.338 100.767
Imobilizado .......................................... 9 2.465 2.443
Bens móveis ........................................ 2.400 2.368
Outras imobilizações ........................... 65 75
Intangível ............................................. 9 498 551
Outros intangíveis ................................ 498 551
Total do ativo ....................................... 687.055 725.564

Notas  
Explicativas 2013 2012

Passivo
Circulante ............................................ 330.046 364.586
Contas a pagar .................................... 4 19.246 29.962
Obrigações a pagar ............................. 14 10.321 21.280
Impostos e encargos sociais a recolher 6.518 6.082
Encargos trabalhistas .......................... 1.236 1.248
Impostos e contribuições ..................... 12 1.171 1.352
Débitos de operações com seguros .... 4 20.558 25.729
 Prêmios a restituir .............................. 814 603
 Corretores de seguros ....................... 19.744 25.126
Depósitos de terceiros ......................... 4 13 79
Provisões técnicas - seguros ............... 4,10 290.229 308.816
Danos .................................................. 285.255 305.205
Pessoas ............................................... 4.974 3.611
Passivo não circulante ......................... 157.327 193.093
Contas a pagar .................................... 4 63 5.771
Tributos diferidos ................................. 27 5.143
Outras contas a pagar ......................... 36 628
Provisões técnicas - seguros ............... 4,10 153.639 184.041
Danos .................................................. 152.718 182.932
Pessoas ............................................... 921 1.109
Outros débitos ..................................... 3.625 3.281
Provisões judiciais ............................... 13 3.625 3.281
Patrimônio líquido ................................ 15 199.682 167.885
Capital social ....................................... 15 100.933 94.909
Aumento de capital (em aprovação) .... 15 7.063 –
Reservas de lucros .............................. 96.054 65.262
Ajustes de avaliação patrimonial ......... (4.368) 7.714
Total do passivo ................................... 687.055 725.564

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Notas  
Explicativas 2013 2012

Prêmios emitidos ........................... 17.a 262.840 316.452
(+/–) Variações das provisões
 técnicas de prêmios ..................... 17.b 48.609 (3.640)
(=) Prêmios ganhos ....................... 17 311.449 312.812
(–) Sinistros ocorridos.................... 17.c (50.187) (44.092)
(–) Custos de aquisição ................. 17.d (177.920) (176.007)
(–) Outras receitas e
 despesas operacionais ................ 17.e (11.061) (12.576)
(–) Despesas administrativas ........ 17.f (44.246) (35.635)
(–) Despesas com tributos ............. 17.g (15.196) (16.077)
(+) Resultado financeiro ................ 17.h 27.026 34.050
(=) Resultado operacional ............. 39.865 62.475
(+) Ganhos ou perdas
 com ativos não correntes ............. 11.826 75
(=) Resultado antes dos impostos
 e participações ............................ 18 51.691 62.550
(–) Imposto de renda ..................... 18 (12.805) (14.415)
(–) Contribuição social ................... 18 (7.705) (10.889)
(–) Participações sobre o lucro ...... 18,21 (389) (334)
(=) Lucro líquido ............................ 30.792 36.912
(/) Quantidade de ações ................ 15 2.013.847 1.944.093
(=) Lucro líquido por ação - R$ ...... 15,29 18,99
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 

(Em milhares de reais)

2013 2012
Lucro do exercício ............................................... 30.792 36.912
Ajustes com títulos e valores mobiliários ............... (7.280) 12.857
Imposto de renda sobre componentes
 de outras receitas abrangentes ........................... 2.912 (5.143)
Outras receitas abrangentes
 do exercício, líquidas de impostos .................. (4.368) 7.714
Total de receitas abrangentes
 do exercício, líquidas de impostos .................. 26.424 44.626
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital  
social

Aumento de capital  
em aprovação Legal Estatutária

Ajuste com títulos e  
valores mobiliários

Lucros  
acumulados Total

Saldo em 31 dezembro de 2011 ................... 94.909 – 1.417 26.933 2.960 – 126.219
Títulos e valores mobiliários ............................ – – – – 4.754 – 4.754
Resultado líquido do exercício ......................... – – – – – 43.999* 43.999
Proposta de distribuição de resultado:
 Reserva legal ................................................. – – 1.845 – – (1.845) –
 Reserva estatutária........................................ – – – 35.067 – (35.067) –
 Juros sobre capital próprio ............................ – – – – – (7.087) (7.087)
Saldo em 31 dezembro de 2012 ................... 94.909 – 3.262 62.000 7.714 – 167.885
Aumento de capital conforme
 portaria SUSEP nº 5.498 23/08/13 ................ 6.024 – – – – – 6.024
Aumento de capital em aprovação .................. – 7.063 – – – – 7.063
Títulos e valores mobiliários ............................ – – – – (12.082) – (12.082)
Resultado líquido do exercício ......................... – – – – – 37.855* 37.855
Proposta para distribuição de resultado:
 Reserva legal ................................................. – – 1.540 – – (1.540) –
 Reserva estatutária........................................ – – – 29.252 – (29.252) –
 Juros sobre capital próprio ............................ – – – – – (7.063) (7.063)
Saldo em 31 dezembro de 2013 ................... 100.933 7.063 4.802 91.252 (4.368) – 199.682
(*) Para efeito desta demonstração evidenciamos o juros sobre capital próprio, conforme Nota 15.d.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 

(Em milhares de reais)

Demonstração do fluxo de caixa - método Indireto 2013 2012
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício .......................................... 30.792 36.912
Ajustes para:
 Depreciação e amortização ......................................... 270 366
 Ajuste de avaliação patrimonial ................................... (12.082) 4.754
 Outros ajustes .............................................................. 11.761 –

(51) 5.120
Variações nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros ......................................................... 65.711 (80.715)
 Crédito das operações de seguros .............................. 12.337 9.052
 Créditos fiscais e previdenciários ................................ (442) (1.968)
 Depósitos judiciais e fiscais ......................................... (59) (1.554)
 Despesas antecipadas ................................................ (59.471) 16.110
 Custos de aquisição diferidos ...................................... 22.514 (7.424)
 Obrigações a pagar ..................................................... (11.551) 12.848
 Impostos e contribuições ............................................. (3.809) 2.809
 Débitos das operações de seguros ............................. (5.171) (5.233)
 Depósitos de terceiros ................................................. (66) 50
 Provisão técnicas de seguros ...................................... (48.989) 5.668
 Provisões judiciais ....................................................... 344 856
Caixa gerado (consumido)
 nas atividades operacionais ........................................ (2.089) (7.469)
Atividades de investimentos ......................................
Aquisição de imobilizado ............................................... 1.087 84
Caixa gerado (consumido)
 nas atividades investimento ..................................... 1.087 84
Atividades de financiamento ......................................
Aumento de capital ........................................................ 6.024 –
Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (7.088) –
Caixa gerado (consumido)
 nas atividades financiamento ...................................... (1.064) –
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa .......... 2.112 (7.385)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício ...... 1.273 8.658
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício ........ 3.385 1.273
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa .......... 2.112 (7.385)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
31 de dezembro de 2013 (Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional: A Virginia Surety Companhia de Seguros do 
Brasil (doravante designada “Seguradora”) é uma sociedade anônima de 
capital fechado, constituída em 11 de novembro de 1999, domiciliada no 
Brasil, com sede na Avenida Pereira Barreto, 1395 - 2º ao 5º andares - Tor-
re Sul, Bairro Paraíso, Santo André, Estado de São Paulo - e é subsidiária 
da TWG Warranty Group, Inc. A Seguradora opera em seguros de pessoas 
e ramos elementares, especificamente nos ramos Prestamista, Extensão 
de garantia diferenciada e Acidentes pessoais, operando em todo o territó-
rio nacional. Abaixo demostramos a composição acionária da Seguradora:

TWG Warranty Group, Inc
Ações ordinárias 2.013.839

Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil
Ações ordinárias 2.013.847

Virginia Surety Company, Inc
Ações ordinárias 8

As demonstrações financeiras da Seguradora para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2013 foram autorizadas para divulgação de acordo com a 
resolução dos membros da diretoria em 26 de fevereiro de 2014.
2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras:  
2.1 Declaração de conformidade: Em 01 de março de 2013, a SUSEP 
emitiu a Circular nº 464 que dispõe sobre as alterações das normas contá-
beis a serem observadas pelas entidades abertas de previdência comple-
mentar, sociedades de capitalização, sociedades seguradoras e ressegura-
doras locais, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2013. Esta 
Circular homologa os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e revoga a Circular SUSEP nº 430/12. 
Desta forma, as demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os 
dispositivos da circular SUSEP 464/13 e os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às ins-
tituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 2.2 Comparabilidade:  
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações 
comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC nº 26 
e da Circular SUSEP nº 464/13. Efetuamos a comparabilidade das contas 
patrimoniais e de resultado do exercício findo imediatamente precedente, 
ou seja: 31 de dezembro de 2012. A Seguradora efetuou a revisão das 
Circulares SUSEP nºs 464/13 e 462/13 e identificou os seguintes impactos: 
(i) reversão do saldo registrado na rubrica “Provisão complementar de prê-
mios (PCP)”, já revertida no 1º semestre de 2013, no montante de R$ 1; e 
(ii) reclassificação do saldo registrado na rubrica “Outras provisões técnicas 
(OPT)” para a rubrica “Provisão para prêmios não ganhos (PPNG)” confor-
me estabelecido pela Circular SUSEP 462/13. Não foram observados ou-
tros impactos referentes às mudanças advindas no ambiente normativo da 
Seguradora. Conforme anexo III da Circular SUSEP nº 464/13, a demons-
tração do fluxo de caixa, está sendo divulgada pelo método indireto, conse-
quentemente a referida demonstração relativa ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2012, divulgada pelo método direto, está sendo reapresenta-
da para fins de comparabilidade. 2.3 Base para mensuração: Os valores 
contidos nas demonstrações financeiras são expressos em reais (R$), ar-
redondados em milhares (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma, 
e foram elaborados de acordo com o princípio do custo histórico, com exce-
ção dos seguintes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial:  
• Instrumentos e passivos financeiros mensurados a valor justo por meio do 
resultado;  • Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo 
valor justo; e • Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determi-
nações da  SUSEP. Conforme permitido pelo CPC 11 - Contratos de Segu-
ro, a Seguradora aplicou aos seus contratos de seguro as normas emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superinten-
dência de Seguros Privados (SUSEP). A elaboração das demonstrações 
financeiras requer que a Administração use julgamento na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos significativos su-
jeitos a  essas estimativas e premissas, envolvem, dentre outros, a avalia-
ção de passivos de contratos de seguros, a determinação do valor justo de 
ativos financeiros e de instrumentos financeiros, o teste de perda do valor 
recuperável de ativos não financeiros, avaliação da obrigação por benefí-
cios de pensão e tributos diferidos ativos. 2.4 Moeda funcional: As de-
monstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
funcional da Seguradora e também a moeda do principal ambiente econô-
mico em que a Seguradora opera. 2.5 Continuidade: A Administração ava-
liou a habilidade da Seguradora em continuar operando normalmente e 
está convencida de que a Seguradora possui recursos para dar continuida-
de aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem 
o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas 
significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Portanto, as 
demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. 
2.6 Uso de estimativas, julgamentos e as principais premissas contá-
beis: As estimativas são estabelecidas a partir de julgamentos e estudos 
referentes a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das operações 
podem divergir das estimativas iniciais em função da subjetividade inerente 
ao processo de sua determinação. As estimativas são revistas pelo menos 
a cada data de balanço. Estimativas e julgamentos utilizados na avalia-
ção de passivos de seguros: O componente onde a Administração mais 
exerce o julgamento e se utiliza de estimativas é na constituição dos passi-
vos de seguros que envolvem diversas incertezas. A Seguradora se utiliza 
de diversas formas de avaliação que podem influenciar a tomada de deci-
são sobre a melhor estimativa do valor de liquidação dos sinistros. Os valo-
res provisionados podem diferir dos valores a serem pagos posteriormente. 
Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de provisões para 
contingências fiscais, cíveis e trabalhistas: O processo utilizado pela 
Administração para a contabilização e constituição das estimativas contá-
beis leva em consideração a assessoria jurídica de especialistas na área, 
evolução dos processos e status (ou instância) de julgamento de cada caso 
específico. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não finan-
ceiros: O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em 
informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou pre-
ços de mercado, menos custos adicionais para descartar o ativo. Se houver 
ajustes, estes são efetuados semestralmente, por ocasião da publicação de 
balanço. Estimativas utilizadas para cálculo dos créditos tributários: 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável 
que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis para sua realização.  Es-
timativas 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 Seguradora usa 
seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se 
baseiam, principalmente, nas condições de mercado existentes na data do 
balanço. 2.7 Normas, alterações e interpretações de normas existentes 
que ainda não estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente 
pela Seguradora: As revisões da IAS 32 “Compensação entre Ativos Fi-
nanceiros e Passivos Financeiros” explicam o significado de “atualmente 
tem o direito legal de compensação”. As revisões também esclarecem a 
adoção dos critérios de compensação da IAS 32 para os sistemas de liqui-
dação (como os sistemas de câmaras de liquidação) que aplicam mecanis-
mos brutos de liquidação que não são simultâneos. Estas revisões não 
deverão ter um impacto sobre a posição financeira, desempenho ou divul-
gações da Companhia, com vigência para os períodos anuais iniciados em 
ou após 1º de janeiro de 2014. As revisões da IFRS 7 “Divulgações - Com-
pensação entre Ativos Financeiros e Passivos Financeiros” exigem que 

uma entidade divulgue informações sobre os direitos à compensação e 
acordos relacionados (por exemplo, acordos de garantia). As divulgações 
fornecem informações úteis aos usuários para avaliar o efeito de acordos 
de compensação sobre a posição financeira de uma entidade. As novas 
divulgações são necessárias para todos os instrumentos financeiros reco-
nhecidos que são compensados de acordo com a IAS 32 Instrumentos Fi-
nanceiros: Apresentação. As divulgações também se aplicam a instrumen-
tos financeiros reconhecidos que estão sujeitos a um contrato principal de 
compensação ou acordo semelhante, independentemente de serem ou 
não compensados de acordo com a IAS 32. A revisão entrará em vigor para 
os períodos anuais em ou após 1º de janeiro de 2013. O IFRS 9 “Instrumen-
tos Financeiros” (emitido em novembro de 2009) é o primeiro passo no 
processo para substituir o IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração”. O IFRS 9 introduz novas exigências para classificar 
e mensurar os ativos financeiros e provavelmente afetará a contabilização 
da Companhia para seus ativos financeiros no momento de sua adoção. A 
norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2015. A IFRS 13 “Mensuração 
do valor justo” estabelece uma única fonte de orientação nas IFRS para 
todas as mensurações do valor justo. A IFRS 13 não muda a determinação 
de quando uma entidade é obrigada a utilizar o valor justo, mas fornece 
orientação sobre como mensurar o valor justo de acordo com as IFRS, 
quando o valor justo é exigido ou permitido. Esta norma terá vigência para 
períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2013. 3. Resumo 
das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis discriminadas 
abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas demons-
trações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, sal-
dos positivos em conta movimento na data do balanço e com risco insigni-
ficante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras 
incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na 
categoria ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado, resgatá-
veis no prazo de até 90 dias entre a data de aquisição e vencimento que 
não afetam a vinculação com ativos garantidores. b) Apuração do resulta-
do operacional: Os prêmios de seguros e cosseguros, e os respectivos 
custos de comercialização são registrados quando da emissão da apólice 
ou fatura e reconhecidos no resultado de acordo com o transcorrer da vi-
gência do risco. Os prêmios a receber parceladamente e as respectivas 
despesas de comercialização são registrados pelo seu valor futuro, deduzi-
dos dos juros a apropriar que são reconhecidos pelo regime de competên-
cia como receitas financeiras. Os prêmios a receber e os respectivos custos 
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de aquisição são registrados pelo seu valor futuro, deduzidos dos juros a 
apropriar, que são reconhecidos pelo regime de competência como recei-
tas financeiras (quando aplicável). Os saldos relativos aos riscos vigentes e 
não emitidos são calculados conforme Circular SUSEP nº 448/12. As ope-
rações de  cosseguro aceito são contabilizadas com base nas informações 
recebidas das congêneres. Os saldos relativos aos riscos vigentes e não 
emitidos foram calculados conforme metodologia definida em Nota Técnica 
Atuarial (NTA). A “Provisão para riscos de créditos” é o valor calculado pela 
Administração para cobrir as perdas esperadas na realização dos créditos. 
A provisão é calculada com base em estudo técnico, que considera o histó-
rico de perdas e riscos de inadimplência, relativa à prêmios de riscos decor-
ridos vencidos e não pagos. c) Ativos financeiros: Os títulos e valores 
mobiliários são classificados de acordo com a finalidade para a qual os 
ativos financeiros foram adquiridos, determinada no reconhecimento inicial. 
As categorias são as seguintes: i. Títulos mensurados ao valor justo por 
meio do resultado: Ativos financeiros designados no momento da aquisi-
ção, com a intenção de negociação ativa e frequente. Os instrumentos fi-
nanceiros com esta classificação contábil são apresentados no ativo circu-
lante da Seguradora, e seus ganhos ou perdas decorrentes de variações 
do valor justo são contabilizados em contrapartida à conta de receita ou 
despesa do período. ii. Títulos mantidos até o vencimento: Ativos financei-
ros designados no momento da aquisição com esta classificação não são 
passíveis de negociação. Os instrumentos financeiros com esta classifica-
ção contábil são apresentados no ativo circulante e não circulante da Segu-
radora, de acordo com a maturidade do título e são avaliados pelo seu valor 
de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data-base das 
demonstrações financeiras, calculados com base na taxa efetiva de juros 
dos respectivos títulos. iii. Títulos disponíveis para venda: Ativos financeiros 
que não se enquadram em nenhuma das definições anteriores. Os instru-
mentos financeiros com esta classificação contábil são apresentados no 
ativo circulante e não circulante da Seguradora, de acordo com a maturida-
de do título. Seus ganhos ou perdas decorrentes de variações do valor 
justo são contabilizados em contrapartida a conta destacada do patrimônio 
líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributários, sendo transferidos para o 
resultado do exercício quando da efetiva realização pela venda dos respec-
tivos títulos e valores mobiliários. d) Redução ao valor recuperável (ati-
vos financeiros): Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma 
evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhe-
cimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os ativos fi-
nanceiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não-
-pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de 
que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desapare-
cimento de um mercado ativo para o título. Além disso, para um instrumen-
to patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo 
abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor re-
cuperável. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta 
redutora do ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica 
reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e 
registrada no resultado. Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos 
ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassifi-
cação da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados 
abrangentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que 
é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a dife-
rença entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amorti-
zação de principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução 
por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. To-
davia, qualquer recuperação subsequente no valor justo de um ativo finan-
ceiro disponível para venda para o qual tenha sido registrada perda  
do valor recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.  
Os prêmios de seguros também são testados quanto a sua recuperabilida-
de, e uma provisão para perda no valor recuperável relativa aos prêmios a 
receber é calculada de acordo com a política específica e estudo técnico, 
que levam em consideração, entre outros fatores, o histórico de perdas in-
corridas nos prêmios a receber oriundos de seguros vencidos há mais de 
60 dias, ainda que não iniciada a vigência da apólice. e) Despesas anteci-
padas: A Seguradora efetua antecipações de comissões para os estipulan-
tes que comercializam seus produtos no ramo de garantia estendida.  
Essa antecipação é contabilizada pela Seguradora na rubrica de despesas 
antecipadas. A parcela de comissões atribuível à emissão de contratos é 
amortizada ao longo do período em que as respectivas receitas são ga-
nhas. f) Custos de aquisição diferidos: Os custos diretos e indiretos in-
corridos durante o período financeiro decorrentes da subscrição ou renova-
ção de contratos de seguro são diferidos na medida em que esses custos 
sejam recuperáveis a partir de prêmios futuros. Todos os demais custos de 
aquisição são reconhecidos como despesa, quando incorridos. Após o re-
conhecimento inicial, os custos de aquisição diferidos são amortizados ao 
longo do período em que as respectivas receitas são ganhas. g) Ativo imo-
bilizado e imóveis destinados a renda: Os ativos imobilizados são men-
surados ao valor de custo menos amortização acumulada, e quando aplicá-
vel redução pelo seu valor recuperável. Custos incorridos após a aquisição 
são ativados e reconhecidos como um ativo, somente quando é provável 
que benefícios econômicos futuros sejam revertidos à Seguradora, e o cus-
to é razoavelmente determinável. Outras despesas com reparos e manu-
tenção de imobilizado são reconhecidas no resultado do período. Os ativos 
imobilizados são depreciados pelo método linear, utilizando como base o 
valor de custo menos o valor residual, e os seguintes períodos de vida útil 
estimada são determinados de cada grupo de ativo:
Grupo de ativo Vida útil estimada % por ano
Móveis e utensílios ................................ 10 anos 10% a.a.
Veículos ................................................. 5 anos 20% a.a.
Equipamentos ........................................ 5 anos 20% a.a.
A Administração da Seguradora considerou adequada à sua realidade  
a manutenção dos prazos de estimativa de vida útil anterior à aplicação  
das normas contábeis advindas pela lei 11.638/07, bem como considerou 
adequado não atribuir valor residual aos bens em virtude do histórico  
de ganhos irrelevantes no momento da alienação, troca ou descarte  
desses bens. h) Ativo intangível: Ativos intangíveis incluem o valor de 
softwares adquiridos de terceiros. Ativos intangíveis adquiridos separada-
mente são avaliados por ocasião do reconhecimento inicial ao custo. Após 
o reconhecimento inicial, os ativos são mantidos ao custo, líquidos de 
amortização e perdas pelo valor recuperável acumulados. A amortização é  
calculada usando o método linear, no prazo de cinco anos. i) Operações  
de arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil  
“leasing” são classificados em dois grandes grupos: “leasing” operacional e 
“leasing” financeiro. O fator determinante para essa classificação, conforme 
CPC 06 - Operação de Arrendamento Mercantil, é justamente a transferên-
cia dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem. Arrendamen-
tos operacionais: A Seguradora possui contrato de aluguel de andares na 
torre sul do centro Empresarial Pereira Barreto em Santo André - SP onde 
mantém sua sede administrativa. A Seguradora, como arrendatária, deter-
minou com base na avaliação dos termos e condições do contrato firmado, 
que não retém todos os riscos e benefícios associados à posse do imóvel 
e, portanto, contabiliza as operações como de arrendamento operacional. 
Os pagamentos referentes aos arrendamentos operacionais são reconhe-
cidos como despesa pelo método linear pelo período de vigência do contra-
to. O valor de despesa com operações de leasing operacional de imóveis 
está apresentado na demonstração do resultado na rubrica “Despesa Ad-
ministrativa - localização e funcionamento” (Vide Nota Explicativa nº 17.f). 
Arrendamentos financeiros: A Seguradora mantém contratos de arren-
damento mercantil financeiro relacionados à frota de veículos e equipa-
mentos de informática com diversas empresas. Estes contratos têm prazo 
de 36 meses e 48 meses. O valor do imobilizado, líquido de depreciação, 
correspondente a esses veículos e equipamentos estão demonstrados na 
nota explicativa nº 9. O passivo correspondente a tais contratos está conta-
bilizado na rubrica “Obrigações a pagar” (Vide nota explicativa nº14). j) Pas-
sivo circulante e não circulante: Representado por passivos financeiros, 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, 
quando aplicável, os encargos e as variações monetárias (em bases “pró-
-rata die”) incorridas até a data-base das demonstrações financeiras. k) 
Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda é calculado 
à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de 10% sobre a par-
cela do lucro tributável no exercício excedente a R$ 240 e a contribuição 
social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tri-
butável. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreen-

de os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o im-
posto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam 
relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio  
líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente é o im-
posto a pagar sobre o lucro ou prejuízo tributável do período, calculado com 
base nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações 
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exer-
cícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferen-
ças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de recolhimento 
(impostos correntes). O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que 
se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas se tor-
narem dedutíveis, baseando-se nas alíquotas vigentes na data de apresen-
tação das demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e 
contribuição social diferido é reconhecido por prejuízos fiscais, créditos 
fiscais e diferenças temporárias não dedutíveis quando é provável que lu-
cros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais se-
rão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são 
revisados mensalmente e são reduzidos na medida em que sua realização 
não seja mais provável. l) Juros sobre capital próprio: Em atendimento a 
legislação fiscal, o montante dos juros sobre o capital próprio foi contabili-
zado como despesa financeira. No entanto, para efeito dessas demonstra-
ções financeiras, os juros sobre o capital próprio são apresentados como 
distribuição do lucro líquido do exercício e, portanto, reclas sificados para o 
patrimônio líquido, pelo valor líquido, uma vez que os benefícios fiscais por 
ele gerados são mantidos no resultado do exercício. m) Provisões técni-
cas de contratos de seguros: As provisões técnicas são constituídas e 
calculadas em consonância com as determinações e os critérios estabele-
cidos pelo CNSP e pela SUSEP, e são assim resumidas: (i) Provisão de 
Prêmios Não Ganhos (PPNG): A PPNG é constituída pela parcela de prê-
mio e das despesas de comercialização, líquidas de  cosseguro, correspon-
dente ao período de risco a decorrer, calculado pelo método “pró-rata die” 
e atualizada monetariamente, quando aplicável. A PPNG passou a consi-
derar como data-base para sua constituição a menor data entre a emissão 
e o início de vigência do risco, seguindo as definições contidas nas Circula-
res SUSEP 462/13 e 464/13. (ii) Outras Provisões Técnicas (OPT): Devido 
às suas características específicas para os ramos de garantia estendida - 
automóveis e extensão de garantia patrimonial esta provisão é calculada 
durante o período compreendido entre a data de contratação do seguro e a 
efetiva data de início de vigência do risco contratado. O saldo desta provi-
são foi transferido para o saldo da PPNG em fevereiro de 2013, conforme 
estabelecido na Circular SUSEP 462/13. (iii) Provisão de Prêmios não Ga-
nhos para Riscos Vigentes, mas não Emitidos (PPNG - RVNE): A PPNG-
-RVNE, para os ramos 0195 e 0524 é calculada por método estatístico que 
se utiliza de triângulos de “run-off” dos prêmios retidos dessas carteiras da 
Seguradora e o intervalo médio de tempo transcorrido entre o início de vi-
gência do seguro e a data de emissão da apólice. Para os demais ramos a 
Seguradora utiliza a metodologia estabelecida pela SUSEP. (iv) Provisão 
Complementar de Prêmios (PCP): a PCP era calculada “pró-rata die”, to-
mando por base as datas de início e fim de vigência do risco e o prêmio 
comercial, e o seu valor era a diferença, se positiva, entre a média da soma 
dos valores apurados diariamente no mês da constituição e a PPNG cons-
tituída para aquele mês, considerando todos os riscos vigentes, emitidos ou 
não, recebidos ou não. O saldo dessa provisão no montante de R$ 1, foi 
revertido durante o primeiro semestre de 2013, conforme estabelecido na 
Circular SUSEP 462/13. (v) Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL): a PSL é 
constituída por estimativa de pagamentos prováveis determinadas com 
base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço. (vi) Provisão 
de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR): para os ramos de garan-
tia estendida - automóveis e extensão de garantia patrimonial a IBNR é 
calculada de acordo com a metodologia prevista em nota técnica atuarial. 
Para os ramos prestamista, acidentes pessoais e riscos diversos o cálculo 
foi realizado segundo o disposto na Circular SUSEP nº 448/12. O cálculo 
para o ramo 93 vida em grupo, que é uma carteira em “run-off”, é efetuado 
através de um estudo técnico elaborado por atuário externo, com base no 
histórico de sinistros avisados, até a data das demonstrações financeiras. 
(vii) Custos iniciais de contratação - Conforme Circular SUSEP 462/13, a 
Seguradora pode constituir em conta redutora da PPNG a recuperação dos 
custos iniciais de contratação (CIC). A Seguradora optou em não constituir 
essa provisão no período. (viii) Provisão Complementar de Cobertura 
(PCC): Deve ser constituída, quando for constatada insuficiência nas provi-
sões técnicas, conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passi-
vos, de acordo com as determinações especificadas na regulamentação 
em vigor. (ix) Provisão de Despesas Relacionadas (PDR): Deve ser consti-
tuída para a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacio-
nadas a sinistros. n) Teste de adequação dos passivos - TAP (LAT -  
Liability Adequacy Test): Em conformidade com as disposições da Circu-
lar SUSEP nº 457 de dezembro de 2012, realizamos o teste de adequação 
dos passivos (TAP) para os contratos de seguros, vigentes na data de exe-
cução do teste. O teste foi realizado considerando os fluxos de caixa futuros 
das obrigações oriundas dos contratos e certificados vigentes na data-base 
de 31 de dezembro de 2013. A Seguradora não possui contratos de resse-
guro e não foram consideradas renovações nos contratos vigentes, que 
seguem até a data de final de vigência dos mesmos. As projeções abran-
gem as provisões existentes na mesma data-base, despesas administrati-
vas e relacionadas aos sinistros, além dos impostos. As premissas de sinis-
tralidade, despesas e prêmios futuros adotados no teste tem como base as 
informações históricas da Seguradora. Os percentuais de sinistralidade 
adotados estão demonstrados abaixo:

Ramos Sinistralidade
0171 10%
0195 20%
0524 10%
0977 19%

As estimativas de fluxos de caixa estão em valores nominais e as taxas de 
desconto utilizadas encontram-se na ETTJ livre de risco pré-fixada estabe-
lecida pela SUSEP na posição de 31 de dezembro de 2013. Após análise 
atuarial e consolidação das demonstrações financeiras com referência a 
data-base, verificou-se que não há necessidade de constituição de uma 
provisão complementar de cobertura (PCC). o) Benefícios a emprega-
dos: i. Obrigações de curto prazo:  As obrigações de benefícios de curto 
prazo para empregados são reconhecidas pelo valor esperado a ser pago 
e lançadas como despesa à medida que o serviço respectivo é prestado. ii. 
Obrigações por aposentadorias:  Um plano de contribuição definida é um 
plano de benefícios sob o qual a Seguradora paga contribuição fixa para 
uma entidade separada, no caso a Itaú Previdência S.A. e não terá nenhu-
ma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obriga-
ções por contribuições aos planos de previdência de contribuição definida 
são reconhecidas no resultado como despesas de benefícios a emprega-
dos, no período em que esses serviços são prestados aos empregados. iii. 
Benefícios pós-emprego: Após a realização de um detalhado estudo, no 
qual foram projetados os custos do plano de saúde, oferecido pela empre-
sa, até sua extinção.  A projeção foi dividida em dois momentos, sendo eles 
durante o período de vínculo empregatício e aquele após o desligamento 
da empresa, tanto por desligamento quanto por aposentadoria. Após essa 
análise, a Seguradora concluiu que existe uma provisão a ser feita para 
fazer face às obrigações estabelecidas através do pronunciamento contábil 
CPC - 33. O valor reconhecido na data-base de 31 de dezembro de 2013 é 
de R$ 27 mil. p) Outras provisões e passivos contingentes: Uma provi-
são é reconhecida em função de um evento passado, e se a mesma possa 
ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico 
seja exigido para liquidar a obrigação. As contingências passivas são obje-
to de avaliação individualizada, efetuada pela assessoria jurídica da Segu-
radora, com relação às probabilidades de perda. Estas são provisionadas 
quando mensuráveis e quando a probabilidade de perda é avaliada como 
“provável”, conforme critérios estabelecidos no pronunciamento técnico 
CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, consideradas as orien-
tações previstas nas Cartas Circulares SUSEP/DECON/GAB nº 15/06 e 
17/06. Passivos contingentes são divulgados se existir uma possível obri-
gação futura resultante de eventos passados ou se existir uma obrigação 
presente, resultante de um evento passado, e o seu pagamento não for 
provável ou seu montante não puder ser estimado de forma confiável. Ati-
vos contingentes são reconhecidos contabilmente somente quando há ga-
rantias reais ou decisões judiciais favoráveis definitivas, sobre as quais não 

cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os 
ativos contingentes com probabilidade de êxito provável são apenas divul-
gados. q) Reconhecimento de receita financeira: As receitas de juros de 
títulos e valores mobiliários são reconhecidas no resultado do período utili-
zando o método de juros efetivos. r) Reconhecimento de despesa: As 
despesas são reconhecidas quando incorridas, os gastos apropriados são 
para gerar benefícios econômicos futuros. No caso do fornecimento de pro-
dutos, a Seguradora reconhece esse gasto como despesa quando tiver o 
direito de acessar aqueles produtos. No caso do fornecimento de serviços, 
a Seguradora reconhece o gasto como despesa quando recebe os servi-
ços. s) Avaliação de ativos e passivos: Um passivo é reconhecido no 
balanço quando a Seguradora possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. Um ativo é reconhecido no balan-
ço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros são gera-
dos em favor da Seguradora e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando 
sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze me-
ses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. t) Contratos 
de seguro: As principais definições das características de um contrato de 
seguro estão descritas no pronunciamento técnico CPC 11 - Contratos de 
seguros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Além disso, 
a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, por meio da Circular 
SUSEP nº 464/13 estabeleceu critérios para identificação de um contrato 
de seguro. Nesse contexto, a Administração procedeu às devidas análises 
dos contratos emitidos com base nas normas supracitadas e não identifi-
cou contratos classificados como contratos de investimento. 4. Política de 
Gerenciamento de Riscos: A Seguradora está exposta aos seguintes ris-
cos provenientes de suas operações e que poderiam afetar os objetivos 
estratégicos e financeiros: Risco de Seguro; Risco de Crédito; Risco de Li-
quidez e Risco de Mercado. Estrutura de Gerenciamento de Riscos: O 
processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as 
áreas da Seguradora, dentro do conceito de governança corporativa que 
abrange desde a alta Administração até as diversas áreas de negócios na 
identificação, tratamento e monitoramento desses riscos. O gerenciamento 
de todos os riscos inerentes às atividades é abordado dentro de um proces-
so apoiado na estrutura de controles internos, auditoria interna e complian-
ce que tem o objetivo de assegurar que as diretrizes da matriz sejam cum-
pridas em consonância com a Lei Sarbanes-Oxley e os requerimentos do 
órgão regulador. a) Risco de seguro: O principal risco para a Seguradora 
nos contratos de seguro é o de que sinistros e todos os pagamentos efeti-
vos de despesas relacionadas com sinistros não correspondam às expec-
tativas. Isso é influenciado pela taxa de sinistralidade, frequência de sinis-
tros e severidade (custo médio) do sinistro. Assim, o objetivo da 
Seguradora é o de assegurar a disponibilidade de provisões suficientes 
para cobrir esses passivos. Neste contexto, as provisões técnicas são parte 
integrante e indispensável do mecanismo do seguro, sendo constituídas 
mensalmente pela Seguradora. Em vista da natureza das várias modalida-
des de operações da Seguradora, as provisões técnicas não são todas da 
mesma natureza, mas tem como principal objetivo a garantia da estabilida-
de econômico-financeira das seguradoras. A Seguradora emite os seguin-
tes tipos de contratos de seguro em ramos elementares: prestamista, aci-
dentes pessoais coletivos e principalmente extensão de garantia 
diferenciada. Os riscos de apólices de seguro dos ramos elementares per-
duram, em geral, por vinte e um meses e os riscos mais significativos refe-
rem-se à garantia estendida patrimonial, compreendendo o seguro de ga-
rantia estendida para bens eletroeletrônicos em geral, portáteis e similares. 
Para contratos de seguro de pessoas, os riscos mais significativos resultam 
de contratos de seguro prestamista, onde é garantido o pagamento total ou 
parcial da dívida no caso de ocorrência do evento coberto. A variabilidade 
de riscos é melhorada por meio de seleção criteriosa e implementação de 
diretrizes sobre a estratégia de subscrição, onde o processo de precifica-
ção é realizado baseado em análise técnica de rentabilidade, considerando 
parâmetros pré-fixados aplicados à tarifação definida pela Seguradora. 
Principais premissas: A principal premissa relativa às estimativas de passi-
vos toma como parâmetro inicial se a evolução de sinistros futuros da Se-
guradora seguirá um padrão semelhante ao dos sinistros passados. Isso 
posto, são abordadas premissas relativas a: • Custo médio de sinistros; 
• Custo de tratamento de sinistros, contemplando todas as despesas rela-
cionadas para a regulação e liquidação do sinistro; e • Fatores de inflação 
sobre o valor e número de sinistros para cada período. Julgamentos quali-
tativos adicionais são necessários para avaliar a extensão em que tendên-
cias passadas possam não mais se aplicar no futuro, por exemplo: ocorrên-
cia única de um evento, mudanças nos fatores de mercado (como 
comportamento do público em relação à reclamação de indenizações), 
condições econômicas, composição de carteira, distribuição regional, perfil 
de consumidores e produtos, condições específicas de apólice e procedi-
mentos de tratamento de sinistros. Julgamentos técnicos são também em-
pregados para avaliar a extensão em que os fatores externos, como deci-
sões judiciais e legislação governamental, afetam estas estimativas. Outras 
importantes circunstâncias que afetam a confiabilidade de premissas in-
cluem, por exemplo, a variação nas taxas de juros e os atrasos de liquida-
ção de sinistros. Com essas análises são definidas, sempre que necessá-
rio, mudanças na metodologia de cálculo das provisões e a revisão dos 
procedimentos de cálculo e na tomada de decisão. Essas medidas contri-
buem para manter as provisões técnicas em níveis adequados. Além des-
ses controles, a Seguradora dispõe de modelos atuariais internos para 
apurar o capital econômico, por causa dos riscos de crédito e subscrição. 
Esses modelos apuram o valor em risco para cada ramo de negócio e per-
mitem uma gestão mais eficaz do risco, uma vez que possibilitam quantifi-
car os ganhos ou as perdas na adoção de novos planos de ação para 
controlar ou mitigar os riscos de subscrição. Os modelos atuariais internos 
produzem resultados para avaliar os riscos de subscrição e crédito, e são 
estruturados de forma a mensurar tanto os riscos de precificação quanto o 
risco de erro na constituição das provisões técnicas. Concentração de se-
guros por região: A tabela abaixo demonstra a concentração dos prêmios 
emitidos* da Seguradora:
Grupo de Ramos**
Região Geográfica Danos % Pessoas % Total
Centro-Oeste ................. 20.000 98,3% 349 1,7% 20.349
Norte .............................. 8.861 99,1% 84 0,9% 8.946
Nordeste ........................ 64.712 98,4% 1.029 1,6% 65.741
Sul .................................. 16.191 76,1% 5.096 23,9% 21.286
Sudeste .......................... 146.362 99,9% 156 0,1% 146.518
Total ............................... 256.126 97,4% 6.715 2,6% 262.840
* A Seguradora não efetua operações de Resseguro; ** Os grupos de ramo 
são compostos por: Danos: 0171 - riscos diversos, 0195 - extensão de ga-
rantia patrimonial, 0542 - garantia estendida - automóveis e 0524 - garantia 
estendida - automóveis. Pessoas: 0977 - prestamista, 0982 - Acidentes 
Pessoais Coletivos e 0993 - Vida em grupo.
b) Teste de sensibilidade: A tabela a seguir apresenta o impacto gerado, 
pelas análises de sensibilidade do modelo, tanto contra o resultado acumu-
lado do ano, quanto o Patrimônio Líquido Ajustado. Os impactos produzidos 
tanto com o aumento da sinistralidade quanto com o aumento da despesa 
administrativa estão demonstrados a seguir: 
Grupo de Ramos**
Teste de Sensibilidade

Grupo Passivo
Impacto no  
Resultado

Impacto  
no PLA

Aumento de 5%
 na sinistralidade .............

Danos (3.449) -11,20% -1,73%
Pessoas (28) -0,09% -0,01%

Aumento de 5% DA ........... Danos (1.541) -5,00% -0,77%
Pessoas (10) -0,03% 0,00%

** Os grupos de ramos são compostos por: Danos: 0171 - riscos diversos, 
0195 - extensão de garantia patrimonial, 0542 - garantia estendida -  
automóveis e 0524 - garantia estendida - automóveis. Pessoas: 0977 -  
prestamista, 0982 - Acidentes Pessoais Coletivos e 0993 - Vida em grupo.  
c) Risco financeiro: (i) Risco de crédito: A Seguradora dispõe de política 
de redução ao valor recuperável conforme nota 3-d, e procedimentos que 
visam mitigar sua exposição ao risco de crédito. O risco de crédito atribuído 
aos saldos de segurados incorridos a partir da falta de pagamento de 
 prêmios somente perdurará durante o prazo de carência especificado na 
apólice até o vencimento, quando a apólice de seguros será paga ou liqui-
dada. A avaliação do risco de crédito pelo vencimento das apólices é apre-
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sentado na nota explicativa nº 7-c. A Seguradora também adota como política  de investimentos, a concentração 
de seus investimentos em títulos públicos federais, ou em fundos de renda fixa compostos por 100% de títulos  
públicos federais. Desta forma a única exposição ao risco de crédito nos investimentos é o risco sistêmico do país. 
Em 31 de dezembro de 2013, de acordo com as avaliações de risco de crédito das Agências de Classificação de 
Risco de Crédito, reconhecidas internacionalmente, 100% de nossa carteira de investimento está classificada com 
o “rating” “A-” (forte capacidade para honrar compromissos financeiros). (ii) Risco de liquidez: A Seguradora adota 
como política a contabilização de seus investimentos como “Disponíveis para venda”, visando mitigar sua exposi-
ção ao risco de liquidez. A política de risco de liquidez estabelece a avaliação e a determinação do que constitui 
esse tipo de risco para a Seguradora. A conformidade com a política é monitorada, e exposições e transgressões 
são apresentadas para a Administração. A pertinência da política e as mudanças no ambiente de risco são revi-
sadas periodicamente.

31/12/2013 31/12/2012
Ativos financeiros Até um ano 1 - 5 anos Valor contábil Valor contábil
Ativos financeiros disponíveis para venda: .............. 111.441 199.551 310.992 376.703
Caixa equivalentes de caixa .................................... 3.385 –   3.385               1.273 
Crédito das operações de seguros  ......................... 36.034 – 36.034             47.819 
Títulos e créditos a receber .....................................           1.442 10.989 12.431 12.347
Custo de aquisição diferido ..................................... 162.898 91.338 254.236 276.750
Total de ativos financeiros .................................... 315.200 301.878 617.078 714.892
Passivos Financeiros Até um ano 1 - 5 anos Valor contábil Valor contábil
Passivos Contratos de Seguros .............................. 290.229 153.639 443.868 491.241
Débitos Operações de Seguros .............................. 20.558 – 20.558             25.729 
Depósito de Terceiros .............................................. 13 – 13                    79 
Contas a Pagar e Outros Valores a Pagar ............... 19.246 63 19.309 35.732
Total Passivos Financeiros ................................... 330.046 153.702 483.748 552.781
(iii) Risco de mercado: O risco de mercado compreende duas modalidades de risco: taxa de câmbio (risco de 
moeda) e taxa de juros de mercado (risco de taxa de juros). - Risco de taxa de câmbio: as transações da Segura-
dora são realizadas em Reais, portanto ela não está exposta ao risco de moeda. - Risco de taxa de juros de 
mercado: Os instrumentos de renda fixa expõem a Seguradora ao risco de juros a valor justo. A política adotada 
pela Seguradora considera que os investimentos disponíveis para venda serão sacados somente em seus venci-
mentos, com sua contabilização pela curva, minimizando o efeito de possíveis variações da taxa de juros no re-
sultado. Sensibilidade a taxas de juros: A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a uma possível mudança nas 
taxas de juros, mantendo-se todas as outras variáveis constantes. Utilizamos como premissa a variação de  
1 ponto percentual na taxa básica de juros, e calculamos o impacto causado nos preços dos títulos públicos fede-
rais pré-fixados, através das metodologias de cálculo do Preço Unitário de cada tipo de ativo. A partir desta simu-
lação de preços ajustados para a nova taxa de juros, foi possível calcular o impacto sobre o valor dos ativos da 
Seguradora e, consequentemente, o impacto no lucro antes dos impostos e no patrimônio líquido. Por apontarmos 
a valorização destes ativos pela curva, não identificamos variações no Lucro Antes dos Impostos, haja vista que 
as variações de taxa de juros e mercado afetarão somente o cálculo do ajuste a variação de mercado,  
com contrapartida no Patrimônio Líquido. Impacto sobre o Patrimônio Líquido
Classe de ativo Variação das premissas 2013 2012
Ativos pré fixados - Públicos........ Aumento de 1p.p. na taxa SELIC 927 (1.015)
Ativos pré fixados - Públicos........ Redução de 1p.p. na taxa SELIC 4.311 4.927
Ativos pós fixados - Públicos ....... Aumento de 1p.p. na taxa SELIC (122) (1.145)
Ativos pós fixados - Públicos ....... Redução de 1p.p. na taxa SELIC 296 (857)
5. Disponível 2013 2012
Caixa ..................................................................................................................................... 4 9
Bancos ................................................................................................................................... 3.381 1.264
Total de caixa e equivalentes de caixa .................................................................................. 3.385 1.273
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 a Seguradora não detinha nenhum item de caixa e equivalentes de caixa 
classificado como “caixa restrito”, bem como itens de caixa e equivalentes de caixa dados como garantias a  
terceiros. 6. Aplicações: a) Composição dos títulos e valores mobiliários: A carteira de aplicações da Segu-
radora é composta de acordo com a tabela abaixo:

2013

Classificação do Título
Valor  

Mercado
Valor  

Curva
Valor  
MTM

Representa- 
tividade (%) Indexador

Rating  
(S&P)*

Títulos disponíveis para venda
LTN ......................................................... 157.699 161.793 (4.094) 51% SELIC A-
NTN-B ..................................................... 25.461 25.881 (420) 8% IPCA A-
NTN-F ..................................................... 123.785 126.551 (2.766) 40% SELIC A-
Fundos de investimentos - abertos ........ 3.951 3.951 – 1% N/A A-
Titulos de capitalização .......................... 96 96 – 0% N/A Sem rating
Total ....................................................... 310.992 318.272 (7.280) 100%
Circulante: ............................................. 111.441
Não Circulante: ..................................... 199.551

2012

Classificação do Título
Valor  

Mercado
Valor  

Curva
Valor  
MTM

Representa- 
tividade (%) Indexador

Rating  
(S&P)*

Títulos disponíveis para venda
LTN ......................................................... 173.496 169.718 3.778 46% SELIC A-
NTN-B ..................................................... 25.658 24.705 953 7% IPCA A-
NTN-F ..................................................... 163.869 155.743 8.126 44% SELIC A-
Fundos de investimentos - abertos ........ 13.492 13.492 – 3% N/A A-
Titulos de capitalização .......................... 188 188 – 0% N/A Sem rating
Total ....................................................... 376.703 363.846 12.857 100%
Circulante: ............................................. 103.504
Não Circulante: ..................................... 273.199
*Utilizamos o rating fornecido pela agência Standard & Poors.
Estimativa de valor justo: A divulgação por nível, relacionada à mensuração do valor justo, é realizada com base 
nos seguintes critérios: • Nível 1: preços cotados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou pas-
sivos; • Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são obser-
váveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); • Nível 3: 
inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (inputs não observá-
veis). A tabela a seguir demonstra a mensuração do valor justo dos ativos financeiros por níveis:

2013

Instrumentos financeiros
disponíveis para venda Nível

Sem Vencimento/ 
De 1 a 30 dias

De 181 a  
365 dias

Acima de  
365 dias Total

Custo mais  
Rendimentos MTM

LTN ......................................... 1 32.188 – 125.511 157.699 161.793 (4.094)
NTN-B ..................................... 1 – 14.738 10.723 25.461 25.881 (420)
NTN-F ..................................... 1 60.469 – 63.316 123.785 126.551 (2.766)
Fundos de investimentos - 
 Abertos ................................. 1 3.951 – – 3.951 3.951 –
Titulos de capitalização .......... N/A 96 – – 96 96 –
Total ....................................... 96.704 14.738 199.550 310.992 318.272 (7.280)
Apresentamos abaixo a movimentação das aplicações financeiras entre 31 de dezembro de 2013 e 2012:
Saldo em 31 de dezembro de 2012 ...................................................................................................... 376.703
(–) Variação MTM .................................................................................................................................... (7.280)
(+) Aquisições .......................................................................................................................................... 89.313
(–) Vendas ............................................................................................................................................... (180.194)
(+) Rendimentos (Vide nota explicativa 17-h) ......................................................................................... 32.450
Saldo em 31 de dezembro de 2013 ...................................................................................................... 310.992
O valor de mercado das quotas de fundos exclusivos de investimento financeiro foi apurado com base nos valores 
de quotas divulgados pelos administradores dos fundos de investimentos nos quais a Seguradora aplica seus 
recursos. 
O valor de mercado dos títulos classificados para negociação ou disponível para venda foi calculado com base 
no “Preço Unitário de Mercado” em 31 de dezembro de 2013 e 2012, informado pela Associação Brasileira das  
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA.
b) Ativos oferecidos em garantia das provisões técnicas: Os ativos garantidores das provisões técnicas estão 
compostos por títulos públicos de renda fixa, conforme demostrado no quadro a seguir:

2013 2012
Total das provisões técnicas ................................................................................................. 443.868 492.857
(–) Despesas de comercialização na modalidade extensão de garantia de seguro -
 garantia estendida conf. Art 6º da Circular SUSEP nº 461/13 (*) ....................................... (233.301) (275.123)
(–) Depósitos judiciais (*) ...................................................................................................... (266) (1.971)
Total a ser coberto .............................................................................................................. 210.301 215.763
Ativos dados em garantia das provisões técnicas
Títulos de renda fixa - públicos ......................................................................................... 267.629 232.897
Suficiência - $ ..................................................................................................................... 57.328 17.134
Suficiência - % .................................................................................................................... 21% 8%
(*) Valores referentes aos ramos “0195 - Extensão de garantia - patrimonial” e “0524 - Extensão de garantia - 
 automóvel”.
c) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2013 não havia contratos envolvendo opera-
ções de “swap”, opções ou outros instrumentos financeiros derivativos.

7. Prêmios a Receber: a) Detalhamento dos prêmios a receber por ramo e por prazo de vencimento, brutos da redução ao valor recuperável:

2013
A vencer* Vencidos

Ramos
0 a  

30 dias**
31 a  

60 dias
61 a  

120 dias
121 a  

180 dias
Acima de  
365 dias

1 a  
30 dias

31 a  
60 dias

61 a  
120 dias

121 a  
180 dias

181 a  
365 dias

Acima de  
365 dias

Total  
geral

0171 - Riscos diversos ................................................................................................................... 24 – – – – – – – – – – 24
0195 - Extensão garantia patrimonial ............................................................................................. 26.775 – 108 – – 5.247 11 – 179 – 720 33.040
0524 - Extensão garantia automóvel .............................................................................................. 1.170 228 285 100 2 87 28 3 452 2 1 2.358
0977 - Prestamista ......................................................................................................................... 765 – – – – 20 2 – – – – 787
0542 - Assistência e outras coberturas - Autos .............................................................................. 2 – – – – – – – – – – 2
Total Geral ..................................................................................................................................... 28.736 228 393 100 2 5.354 41 3 631 2 721 36.211

2012
A vencer* Vencidos

Ramos
0 a  

30 dias**
31 a  

60 dias
61 a  

120 dias
121 a  

180 dias
1 a  

30 dias
31 a  

60 dias
61 a  

120 dias
121 a  

180 dias
181 a  

365 dias
Acima de  
365 dias

Total  
geral

0171 - Riscos diversos ................................................................................................................... 36 – – – – – – – – – 36
0195 - Extensão garantia patrimonial ............................................................................................. 38.204 244 – – – 2.524 2.820 – 355 1.442 45.589
0524 - Extensão garantia automóvel .............................................................................................. 1.126 166 165 5 508 20 15 3 8 – 2.016
0977 - Prestamista ......................................................................................................................... 244 – – – – – – – – – 244
0982 - Acidentes pessoais coletivo ................................................................................................ 30 – – – – – – – – – 30
Total Geral ..................................................................................................................................... 39.640 410 165 5 508 2.544 2.835 3 363 1.442 47.915
(*) A Seguradora não possui prêmios a vencer acima de 180 dias. (**) A faixa de prêmios a vencer de 0 a 30 dias incluem os Prêmios de Riscos Vigentes e Não Emitidos - RVNE, que montam o total de R$ 8.759 (R$ 8.441 em 
dezembro de 2012).

b) Movimentação dos prêmios a receber:

Saldo em 31 de dezembro de 2012 ........................................................................................................ 47.915
(+) Prêmios emitidos ............................................................................................................................... 262.840
(–) Recebimentos .................................................................................................................................... (274.544)
(=) Saldo em 31 de dezembro de 2013 ................................................................................................. 36.211
* Os valores referente a P.R.V.R( Provisão para Redução ao Valor Recuperável) estão demonstradas na nota 7c.
c) Provisão para redução ao valor recuperável: A provisão para redução ao valor recuperável (PRVR) é cons-
tituída pelo valor dos prêmios a receber, inclusive pelas parcelas vincendas, dos estipulantes com parcelas venci-
das há mais de 60 dias, deduzidas das comissões, dos impostos sobre operações financeiras - IOF,das provisões 
técnicas e dos acordos em parcelamento, em bases consideradas suficientes para fazer face a eventuais perdas 
dos prêmios a receber. A tabela a seguir apresenta a provisão para redução ao valor recuperável (PRVR) por ramo 
e vencimento dos créditos de seguros:

2013

Ramos
Entre 61  

a 120 dias
Entre 121  

a 180 dias
Entre 181  

a 365 dias
Acima de  
365 dias Total

Seguros
0195 - Extensão garantia patrimonial ........................... (1) (118) (1) (134) (254)
0524 - Extensão garantia automóvel ............................ (1) (166) – (189) (356)
Total PRVR - Seguros ................................................. (2) (284) (1) (323) (610)
Cosseguro
0993 - Vida em grupo ................................................... – – – (123) (123)
Total PRVR - Operações com seguros ..................... – – – (123) (123)
Total ............................................................................. (2) (284) (1) (446) (733)

2012

Ramos
Entre 61  

a 120 dias
Entre 121  

a 180 dias
Entre 181  

a 365 dias
Acima de  
365 dias Total

Seguros
0195 - Extensão Garantia Patrimonial .......................... (443) – (56) (226) (725)
0524 - Extensão Garantia Automóvel ........................... (42) (8) (22) – (72)
Total PRVR - Seguros ................................................. (485) (8) (78) (226) (797)
Cosseguro
0993 - Vida em grupo ................................................... – – – (123) (123)
Total PRVR - Operações com seguros ..................... – – – (123) (123)
Total ............................................................................. (485) (8) (78) (349) (920)

8. Créditos Tributários e Previdenciários

2013 2012

Ativo circulante

Imposto de renda retido na fonte a compensar ............................................................................ – 2

Imposto de renda a compensar .................................................................................................... 786 1.307

Contribuição social a compensar ................................................................................................. 469 781

Outros créditos tributários e previdenciários ................................................................................ 1 –

Total de crédito tributários e previdenciários .......................................................................... 1.256 2.090

Ativo não circulante

Créditos de imposto de renda sobre adições temporárias ........................................................... 5.588 4.790

Créditos de contribuição social sobre adições temporárias ......................................................... 3.352 2.874

Depósitos judiciais ........................................................................................................................ 2.030 1.971

Outros ........................................................................................................................................... 19 67

Total créditos tributários e previdenciários - não circulante ................................................. 10.989 9.702
Os orçamentos de resultados futuros elaborados pela Administração da Seguradora incluem a realização dos 
créditos tributários de diferenças temporárias, alocados acima de doze meses. Adicionalmente, foram constituídos 
créditos tributários decorrentes da variação do valor de mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis para 
venda. A movimentação dos impostos diferidos ativos e passivos durante o exercício está apresentada na tabela 
a seguir:

Imposto diferidos ativos Adições Temporárias Total

Saldo em 31 de dezembro de 2012 .............................................................. 7.664 7.664

(+) Constituições ............................................................................................. 105.767 105.767

(–) Reversões .................................................................................................. (104.491) (104.491)

Saldo em 31 de dezembro de 2013 .............................................................. 8.940 8.940
Os impostos diferidos,contabilizados diretamente no patrimônio líquido, durante o período foram:

2013 2012

IR Diferido Circular SUSEP 192 ................................................................................................... (1.820) 3.214

CS Diferido Circular SUSEP 192 .................................................................................................. (1.092) 1.929

Total ............................................................................................................................................. (2.912) 5.143
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A composição dos impostos diferidos ativos e passivos durante o exercício está apresentada na tabela a seguir:

2013 2012
Provisão para risco de crédito - seguros e cosseguros ................................................................ 735 920
Benefícios a empregados ............................................................................................................. 1.590 360
Provisão de despesas .................................................................................................................. 9.123 16.736
Provisão de ações cíveis .............................................................................................................. 3.625 1.145
Base de IR e CS diferidos .......................................................................................................... 15.073 19.161
Imposto de renda - 25% ............................................................................................................... 5.588 4.790
Contribuição social - 15% ............................................................................................................. 3.353 2.874
Total de imposto diferido ........................................................................................................... 8.940 7.664
A reconciliação do ativo fiscal diferido líquido está descrita a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2012 .......................................................................................................... 7.664
Receita reconhecida no resultado imposto de renda .................................................................................. (1.023)
Receita reconhecida no resultado contribuição social ................................................................................ (613)
IR Diferido Circular SUSEP 192 .................................................................................................................. 1.820
CS Diferido Circular SUSEP 192 ................................................................................................................. 1.092
Saldo em 31 de dezembro de 2013 .......................................................................................................... 8.940

9. Imobilizado e Intangível: As tabelas abaixo apresentam a conciliação da movimentação do ativo imobilizado 
e intangível por grupo:

Imobilizado

Descrição
Saldo Residual  

2012 Aquisições Baixas
Despesa  

Depreciação
Saldo Residual  

2013
Móveis e utensílios ........................... 246 50 – (31) 265
Veículos ............................................ 768 390 (41) (260) 857
Equipamentos ................................... 1.357 464 – (543) 1.278
Outras imobilizações ........................ 7 13 – (7) 13
Imobilizações em curso .................... 65 – (13) – 52
Total ................................................. 2.443 917 (54) (841) 2.465

Intangível

Descrição
Saldo Residual  

2012 Aquisições Baixas
Despesa  

Amortização
Saldo Residual  

2013
Software ........................................... 549 169 – (223) 495
Intangível .......................................... 2 1 – – 3
Total ................................................. 551 170 – (223) 498

10. Provisões Técnicas de Seguros e Custos de Aquisição Diferidos: a) Detalhamento de provisões técnicas e custos de aquisição diferidos por ramo - Seguros e cosseguros:

Provisão de  
Prêmios não Ganhos

Sinistros  
a Liquidar

Provisão de Sinistros  
Ocorridos mas não Avisados

Outras Provisões  
Técnicas

Custos de  
Aquisição Diferidos

Ramos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Danos
0195 - Extensão de garantia patrimonial ............................................................................................ 407.493 253.354 7.632 8.818 1.363 619 – 200.272 243.693 266.045
0524 - Extensão de garantia automóvel ............................................................................................. 21.032 12.484 235 211 14 13 – 12.118 8.057 9.078
0542 - Assistência e outras coberturas .............................................................................................. 5 – – – 1 – – – – –
0171 - Riscos diversos ....................................................................................................................... 176 217 15 22 7 9 – – 3 2
Total danos ......................................................................................................................................... 428.706 266.055 7.882 9.051 1.385 641 – 212.390 251.753 275.125
Pessoas
0977 - Prestamista ............................................................................................................................. 4.366 3.234 185 156 561 421 – – 2.483 1.624
0982 - Acidentes pessoais - coletivo .................................................................................................. – 2 201 236 17 214 – – – 1
0990 - Renda eventos aleatórios ........................................................................................................ – – – – – – – – – –
0993 - Vida em grupo ......................................................................................................................... – – 464 356 101 101 – – – –
Total pessoas ...................................................................................................................................... 4.366 3.236 850 748 679 736 – – 2.483 1.625
Total ................................................................................................................................................... 433.072 269.291 8.732 9.799 2.064 1.377 – 212.390 254.236 276.750
Total curto prazo ............................................................................................................................... 279.433 210.387 8.732 9.799 2.064 1.377 – 87.253 162.898 175.983
Total longo prazo .............................................................................................................................. 153.639 58.904 – – – – – 125.137 91.338 100.767

b) As tabelas a seguir apresentam a movimentação das provisões técnicas e dos custos de aquisição di-
feridos para o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2013:
Descrição da provisão 2012 (+) Constituições (–) Reversões 2013
Provisão de sinistros a liquidar - PSL ............................ 9.799 91.536 (92.603) 8.732
Sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR ............... 1.377 26.987 (26.300) 2.064
Provisão para prêmios não ganhos - PPNG ................. 269.291 883.346 (719.565) 433.072
Outras provisões técnicas - OPT ................................... 212.390 – (212.390) –
Custos de comercialização diferidos - DAC .................. 276.750 291.073 (313.587) 254.236
Saldo total .................................................................... 769.607 1.292.942 (1.364.445) 698.104
c) As despesas de comercialização diferidas são constituídas pelas parcelas dos custos na obtenção de contratos 
de seguros, cujo período do risco ainda não decorreu e são apropriadas ao resultado proporcionalmente ao prazo 
decorrido. São considerados como custos de aquisição diferidos as comissões de seguros angariados. O prazo de 
diferimento dos custos de aquisição obedecem ao risco de vigência dos contratos de seguros. 11. Desenvolvi-
mento de Sinistros: As tabelas de desenvolvimento de sinistros tem a finalidade de avaliar o comportamento dos 
sinistros pagos e pendentes, para cada ano de aviso, até a data base de 31 de dezembro de 2013. A Seguradora 
não tem operações de resseguro: 

Sinistros Incorridos
Ano de Aviso

Montante estimado para os sinistros dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 Total
No final do ano do aviso ..................................... 4.362 14.968 25.432 38.574 42.300 48.527
Um ano após o aviso .......................................... 4.391 15.062 25.616 38.727 42.843
Dois anos após o aviso ...................................... 4.392 15.069 25.629 38.808
Três anos após o aviso ....................................... 4.392 15.072 25.645
Quatro anos após o aviso ................................... 4.392 15.077
Cinco anos após o aviso .................................... 4.392
Estimativa corrente ............................................. 4.392 15.077 25.645 38.808 42.843 48.527 175.293
Pagamentos acumulados até a data-base ......... 3.657 15.074 25.622 38.641 42.496 40.877 166.367
Estimativa atual de Suficiência/Insuficiência ...... -736 -3 -24 -166 -347 -7.650 -8.925
Diferença Percentual .......................................... 16,7% 0,0% 0,1% 0,4% 0,8% 15,8%
Passivo reconhecido no balanço ........................ 607 15 16 193 438 7.658 8.927
Estimativa atual de Suficiência/Insuficiência. 2
Os resultados encontrados para cada ano de aviso do sinistro demonstram que as provisões técnicas constituídas 
nos balanços patrimoniais entre dezembro de 2008 e dezembro de 2013. Estamos revendo as metodologias de 
cálculos das provisões e elaborando testes de consistências, que serão calculados trimestralmente, visando pre-
vinir eventuais deficiências nas provisões técnicas. 12. Impostos e Contribuições: a) Demonstramos abaixo a 
conciliação entre as alíquotas nominais e efetivas apuradas em 31 de dezembro de 2013 e 2012:

2013 2012
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social ........................................................ 51.302 62.216
Alíquota nominal ........................................................................................................................... 40% 40%
Imposto nominal ........................................................................................................................... 20.251 24.886
Despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social .................................................. 20.510 25.304
% Taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social ........................................................... 40% 41%
b) A descrição dos impostos e contribuições da Seguradora está a seguir:

2013 2012
PIS e COFINS a pagar ................................................................................................................. 1.169 1.333
Contribuições retidas na fonte ...................................................................................................... 2 19
Total de impostos e contribuições............................................................................................ 1.171 1.352
13. Provisões Judiciais: O quadro dos processos em curso pela avaliação do advogado externo, quanto à pro-
babilidade de perda, é assim sumariado:

2013 2012
Valor Valor

Quan- 
tidade

Recla- 
mado

Provi- 
sionado Cosseguro

Quan- 
tidade

Recla- 
mado

Provi- 
sionado Cosseguro

Trabalhistas (d)
Provável ............................. 1 173 – N/A – – – N/A
Possível ............................. 1 29 – N/A – – – N/A
Remota .............................. 3 4.413 – N/A 2 2.753 186 N/A
Total .................................. 5 4.615 – N/A 2 2.753 186 N/A
Fiscais (b)
Provável ............................. 3 664 248 N/A 2 429 13 N/A
Possível (*) ........................ 1 137 137 N/A 3 4.417 363 N/A
Total .................................. 4 801 385 N/A 5 4.846 376 N/A
Sinistros (a)
Provável ............................. 254 751 751 27 219 2.666 405 27
Possível (*) ........................ 531 1.136 568 95 459 5.072 490 92
Remota (*) ......................... 144 1.125 281 72 119 2.423 324 47
Total .................................. 929 3.012 1.600 194 797 10.161 1.219 166
Cíveis (c)
Provável ............................. 353 3.266 2.153 N/A 266 5.008 1.942 N/A
Possível (*) ........................ 719 7.993 950 N/A 175 2.314 747 N/A
Remota (*) ......................... 164 2.190 137 N/A 787 7.997 30 N/A
Total .................................. 1.236 13.449 3.240 N/A 1.228 15.319 2.719 N/A
(*) Saldos com provisão em perda possível e remota referem-se à expectativas de desembolsos relacionadas a 
honorários judiciais.
a) Contingências relacionadas a sinistros: A Seguradora possui processos de sinistros em demanda judicial 
registrados na conta “Sinistros a Liquidar” no montante de R$ 1.600 ( R$ 1.219 em 31 de dezembro de 2012), que 
são registrados pelo valor da importância segurada, líquidas de cosseguros. Os valores são provisionados me-
diante a análise da probabilidade de perda de cada ação, com base no histórico de perdas e na avaliação dos 
advogados da Seguradora. b) Contingências fiscais: As contingências fiscais são provisionadas considerando o 
estágio atual do processo, e são classificadas no exigível a longo prazo. São realizados acompanhamentos peri-
ódicos para cada ação e a Administração, com base na opinião de seus advogados, classifica a probabilidade de 
cada processo. A Seguradora não possui contingências fiscais com probabilidade de perda “remota” em 31 de 
dezembro de 2013. c) Contingências cíveis: As contigências cíveis são provisionadas na rubrica de “provisões 
judiciais” considerando o estágio atual do processo. Em dezembro de 2011 foi provisionado o valor de R$ 1.764 
relativo a causa provável de compra compulsória de ações do IRB. d) Contingências trabalhistas: As contingên-
cias trabalhistas referem-se a ações movidas por ex-funcionários pleiteando direitos trabalhistas que entendem 
serem devidos. Os processos são classificados e provisionados de acordo com a avaliação dos advogados, no 
caso de processo provável o mesmo foi baixado no exercício de 2013.

e) Movimentação das contingências: Abaixo apresentamos a movimentação das provisões de contingências:
Trabalhistas Fiscais Sinistros Cíveis

Saldos em 31 de dezembro de 2012 ................................................ 186 376 1.219 2.719
(–) Total Pago no período ............................................................... – – (878) (783)
Quantidade de ações pagas no período .......................................... – – 1.446 963
(+) Novas constituições no período .............................................. – – 601 1.299
Quantidade de ações referentes as novas constituições no período – – 1.310 1.181
Novas constituições referentes a citação de exercício ..................... – – – –
(–) Baixa da provisão por êxito ..................................................... (226) – – –
(+/–) Alteração da provisão por alteração
 de estimativas ou probabilidade ................................................. – – 658 5
(+) Alteração da provisão por atualização monetária e juros..... 40 9 – –
(=) Saldos em 31 de dezembro de 2013 ........................................ – 385 1.600 3.240
Depósitos Judiciais ........................................................................ – – 369 1.765
14. Obrigações a Pagar: Detalhamos abaixo a composição das obrigações a pagar na Seguradora em 31de 
dezembro de 2013 e 2012:

2013 2012
Despesas comerciais ................................................................................................................... 3.620 5.604
Fornecedores ............................................................................................................................... 145 5.853
Participação nos lucros partes beneficiárias ................................................................................ 1.990 1.770
Juros sobre capital próprio ........................................................................................................... – 6.024
Arrendamento mercantil ............................................................................................................... 307 316
Provisões administrativas ............................................................................................................. 3.533 889
Demais ......................................................................................................................................... 726 824
Total de obrigações a pagar ......................................................................................................... 10.321 21.280
Em 31 de dezembro de 2012 havia um saldo de R$ 5.300 referente a pagamentos a fornecedores que foram liqui-
dados nos meses subsequentes. 15. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado é de R$ 100.933 em 31 de dezembro de 2013 (R$ 94.909 em 2012) representado por 2.013.847 ações 
ordinárias, sem valor nominal. b) Reserva de lucros: Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente 
após as deduções legais e a constituição da reserva legal, efetuada ao final de cada exercício social, até atingir o 
limite de 95% do capital social, estando sujeita a deliberação em Assembleia Geral. Em 31 de dezembro de 2013, 
a Seguradora possui saldo de reserva de lucros no montante de R$ 96.054, sendo reserva legal R$ 4.803 e re-
serva estatutária R$ 91.251 (R$ 3.262 e R$ 62.000 em 2012). c) Dividendos: É assegurado aos acionistas um 
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício anual, conforme estabelecido no estatuto social. Não foram 
propostos dividendos por inexistir intenção de distribuição. d) Juros sobre capital próprio: Em conformidade com 
a Lei nº 9.249/95, a Administração da Seguradora decidiu pelo pagamento aos seus acionistas de juros sobre 
capital próprio, com base na taxa de juros de longo prazo - TJLP, calculada sobre o patrimônio líquido, no montan-
te de R$ 7.063. Para fins de apresentação nas demonstrações financeiras, esses juros foram revertidos da conta 
de resultado (despesas financeiras), e apresentados como destinação do lucro.  O montante creditado reduziu a 
base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, o que proporcionou uma redução de carga tributária 
no montante de R$ 1.246.
Patrimônio líquido base ....................................................................................................................... 166.195
Juros sobre o capital próprio - bruto ....................................................................................................... 8.309
Imposto de renda - 15% ......................................................................................................................... (1.246)
Juros sobre o capital próprio - líquido ............................................................................................... 7.063
Distribuição entre os acionistas: % Total
TWG Warranty Group, Inc .................................................................................................. 99,99 7.062
Virginia Suret Company, Inc ............................................................................................... 0,01 1
Total ................................................................................................................................... 7.063
e) Lucro por ação: O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos lucros 
básico e diluído por ação:

2013 2012
Numerador:
Resultado líquido do período.............................................................................................. 30.792 36.912
Denominador: ...................................................................................................................
Média ponderada de ações ordinárias do período ............................................................. 2.013.847 1.944.093
Lucro básico e diluído por ação (expresso em R$)....................................................... 15,29 18,99
f) Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência:

2013 2012
Patrimônio líquido ............................................................................................................... 199.682 167.885
 (–) Despesas antecipadas ................................................................................................ (67.014) (7.543)
 (–) Intangíveis ................................................................................................................... (498) (551)
(=) Patrimônio Líquido Ajustado (a) ................................................................................ 132.170 159.791
Patrimônio mínimo necessário - por prêmio ....................................................................... 52.568 63.290
Patrimônio mínimo necessário - por sinistro ...................................................................... 14.293 11.474
Margem de solvência (b) .................................................................................................. 52.568 63.290
Capital base (CNSP 282/13) (c) ........................................................................................ 15.000 –
Capital Base - CB (CNSP 227/10) ...................................................................................... – 15.000
Capital Adicional de Risco Subscrição - CAS (1) ................................................................. 42.026 49.541
Capital Risco de Crédito - CRCS (2) .................................................................................... 4.127 4.995
Benefícios de correlação de risco ...................................................................................... (1.919) (2.318)
Capital Risco Operacional .................................................................................................. 2.063 –
Capital de risco (d) ........................................................................................................... 46.297 67.218
Patrimônio líquido ajustado (a) ........................................................................................... 132.170 159.791
(–) Capital mínimo requerido (maior valor entre (b), (c) ou (d)) .......................................... 52.568 63.290
Suficiência de capital ....................................................................................................... 79.602 96.501
Suficiência de capital (% da EC) ..................................................................................... 151,4% 152,50%
(1) Calculado conforme Resolução CNSP 158/06 e Circular SUSEP 411/10 (alteração dos fatores),revogado pela 
resolução CNSP nº 280/13. (2) Calculado conforme Resolução CNSP 228/10.
16. Ramos de Atuação: Os principais ramos de atuação e seus índices de sinistralidade e comissionamento são:

Prêmios Ganhos
Índice de  

Sinistralidade (%)
Índice de  

Comissionamento (%)
2013 2012 2013 2012 2013 2012

Danos
0195 - Extensão de garantia - patrimonial ..... 292.149 291.621 16,56% 14,70% 58,11% 57,19%
0524 - Extensão de garantia - automóvel ...... 13.325 12.627 7,06% 7,05% 35,59% 34,07%
0542 - Assistência e outras coberturas ......... 1 – 10,15% 0,00% 0,01% 0,00%
0171 - Riscos diversos .................................. 388 440 13,42% 16,84% 0,15% 0,61%
Total Danos .................................................. 305.863 304.688 16,15% 14,38% 57,05% 56,15%
Pessoas
0977 - Prestamista ........................................ 5.282 4.565 9,35% 2,50% 61,51% 63,17%
0982 - Acidentes pessoais ............................ 304 3.559 2,91% –4,59% 57,61% 57,58%
Total Pessoas ............................................... 5.586 8.124 9,00% –0,60% 61,30% 60,72%
Total .............................................................. 311.449 312.812 16,11% 13,99% 57,13% 56,27%
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2013 (Em milhares de reais)
17. Detalhamento das Principais Contas da Demonstração do Resulta-
do:

a) Prêmios emitidos 2013 2012

Prêmios emitidos ..................................................... 268.572 317.888

Prêmios restituídos .................................................. (6.051) (5.607)

Prêmios - riscos vigentes não emitidos (RVNE) ...... 319 4.171

Total - Prêmios emitidos ....................................... 262.840 316.452

b) Variação das provisões técnicas de prêmios

Provisão de prêmio não ganhos .............................. 48.500 (17.052)

Outras provisões ..................................................... 109 13.412

Total - Variação das provisões

 técnicas de prêmios ............................................ 48.609 (3.640)

c) Sinistros ocorridos

Indenizações avisadas ............................................ (49.369) (43.946)

Despesas com sinistros ........................................... (440) (406)

Recuperação de sinistros ........................................ 309 106

Variação da provisão de sinistros

 ocorridos mas não avisados .................................. (687) 154

Total - Sinistros ocorridos .................................... (50.187) (44.092)

d) Custos de aquisição

Comissões ............................................................... (155.406) (183.430)

Variação das despesas de

 comercialização diferidas ...................................... (22.514) 7.423

Total - Custos de aquisição .................................. (177.920) (176.007)

e) Outras receitas e despesas operacionais

Outras receitas operacionais ............................... 426 406

Taxa de cancelamento de certificados .................... 426 406

Outras despesas operacionais ............................ (11.487) (12.982)

Despesas com apólices e/ou contratos ................... (471) (11)

Despesas com cobranças ....................................... (86) (150)

Administração de apólices e/ou contratos ............... (9.125) (10.837)

Provisão sobre riscos de créditos ............................ 188 (104)

Despesas com encargos sociais ............................. (352) (265)

Despesas cíveis ...................................................... (1.341) (858)

Outras despesas com operações de seguros ......... (300) (757)

Total de outras receitas

 e despesas operacionais .................................... (11.061) (12.576)

f) Despesas administrativas

Pessoal próprio ........................................................ (15.909) (14.710)

Serviços de terceiros ............................................... (18.926) (14.171)

Localização e funcionamento .................................. (6.002) (5.837)

Publicidade e propaganda ....................................... (358) (380)

Publicações ............................................................. (130) (361)

Donativos e contribuições ....................................... (43) (7)

Outras despesas administrativas............................. (2.878) (169)

Total ......................................................................... (44.246) (35.635)

g) Despesas com tributos

COFINS ................................................................... (11.944) (12.505)

PIS ........................................................................... (1.943) (2.032)

Taxa de fiscalização ................................................ (1.196) (1.196)

Impostos municipais ................................................ (18) (17)

Outros ...................................................................... (95) (327)

Total ......................................................................... (15.196) (16.077)

h) Resultado financeiro 2013 2012
Receitas financeiras .............................................. 35.900 41.140
Fundos de investimentos ......................................... 1.966 601
Receitas com títulos de renda fixa públicos ............ 32.450 37.214
Receitas financeiras com operações de seguro ...... – 12
Outras receitas financeiras ...................................... 1.484 3.313
Despesas financeiras ............................................ (8.874) (7.090)
Despesa juros sobre o capital ................................. (8.310) (7.087)
Impostos sobre operações financeiras .................... (30) (3)
Outras despesas financeiras ................................... (534) –
Total do resultado financeiro................................ 27.026 34.050
18. Imposto de Renda e Contribuição Social:

2013 2012
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro líquido antes dos impostos 43.381 43.381 55.463 55.463
(+) Juros sobre o capital próprio .... 8.310 8.310 7.087 7.087
(–) Participações sobre o resultado (389) (389) (334) (334)
(=) Lucro ajustado ....................... 51.302 51.302 62.216 62.216
(+) Adições .................................... 15.138 15.138 19.228 19.228
(–) Exclusões ................................. (19.163) (19.163) (11.194) (11.194)
(–) Compensação base negativa
 de exercícios anteriores ............... – – (7.194) (7.194)
(=) Base de cálculo do imposto
 de renda e contribuição social . 47.277 47.277 63.056 63.056
Alíquota de 15% de IRPJ
 mais 10% de adicional ................. (11.795) – (15.740) –
Incentivos fiscais ( PAT) (a)............ 13 – 13 –
Alíquota de 15% CSLL .................. – (7.092) – (9.458)
(=) Subtotal do imposto de renda 
 e contribuição social ................. (11.782) (7.092) (15.727) (9.458)
(–) Constituição (Reversão)
 do imposto diferido ...................... (1.023) (613) 1.312 (1.431)
(=) Total do imposto de renda
 e contribuição social ................. (12.805) (7.705) (14.415) (10.889)
(a) A Seguradora possui incentivos fiscais do imposto de renda sobre o 
resultado auferido referente ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalha-
dor) estabelecido pela Lei nº 6.321 de 14 de abril de 1976.
19. Plano de Aposentadoria Complementar: A Seguradora proporciona 
um plano de previdência privada complementar aos seus diretores e funcio-
nários que é administrado pela Itaú Previdência S.A., cujos benefícios com-
preendem pensão e complemento de aposentadoria. O regime do plano é 
de contribuição definida, sendo que as contribuições efetuadas durante o 
exercício totalizaram R$ 192 (R$ 181 em 2012). 20. Partes Relacionadas 
e Remuneração da Administração: A Administração identificou  
como partes relacionadas à Seguradora, as seguintes empresas do Grupo: 
“TWG Warranty Serviços do Brasil Ltda.” e “The Warranty Group, Inc.”,  
além de seus administradores, conselheiros e demais membros do  
pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme definições 
contidas no Pronunciamento Técnico CPC 05.
a) Os saldos a pagar e despesas por transações com partes relaciona-
das estão demonstrados a seguir:

Despesas
Despesas administrativas - 2013 2012
 TWG Warranty Serviços do Brasil Ltda. 
Outras despesas serviços terceiros ............................ (17.686) (10.712)
Despesas de comunicação ......................................... (648) (700)
Despesas com locomoção .......................................... (719) (687)
Total ............................................................................ (19.053) (12.099)
Adicionalmente no exercício corrente efetuamos a distribuição de JSCP 
para os acionistas conforme descrito na Nota 15.d. b) Remuneração do 
pessoal-chave da Administração: É estabelecido anualmente por meio 
da Assembleia Geral Ordinária o montante global anual da remuneração 
dos administradores, que é distribuída em reunião do Conselho de Admi-
nistração aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme deter-
mina o Estatuto Social da Seguradora. A remuneração a pagar em 31 de 
dezembro de 2013 totalizou R$ 2.319 (R$ 2.022 em 2012). c) Outras infor-
mações: Conforme legislação em vigor, sociedades seguradoras não po-
dem conceder empréstimos ou adiantamentos para: • Diretores e membros 
dos conselhos consultivos ou administrativos, fiscais e semelhantes, bem 

como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau; • Pessoas físicas 
ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%; • Pessoas 
jurídicas de cujo capital participem com mais de 10% da própria Segurado-
ra, quaisquer diretores ou administradores da própria Seguradora, bem 
como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau. Dessa forma, 
não são efetuados pela Seguradora empréstimos ou adiantamentos a qual-
quer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e 
seus familiares. 21. Participações nos Lucros: A Seguradora utiliza uma 
política interna para o programa de participação do resultado em conformi-
dade com a Lei nº 10.101/00. Anualmente é formada uma Comissão PPLR 
que tem por objetivo representar todos os funcionários da Seguradora, as-
sistidos pela área de Recursos Humanos e pelo Sindicato dos Securitários, 
nas reuniões de negociação do PPLR. Em 31 de dezembro de 2013 o im-
pacto no resultado decorrente da provisão para participação nos resultados 
da Seguradora totalizou R$ 389 (R$ 334 em 2012). 22. Outras Informa-
ções: Medida provisória nº 627 de 12 de novembro de 2013: Em 17 de 
setembro de 2013, foi publicada a Instrução Normativa RFB 1.397 
(IN 1.397) e em 12 de novembro de 2013 foi publicada a Medida Provisória 
627 (MP 627) que: (i) revoga o Regime Tributário de Transição (RTT) a 
partir de 2015, com a introdução de um novo regime tributário; (ii) altera o 
Decreto-Lei nº1.598/77 pertinente ao cálculo do imposto de renda da pes-
soa jurídica e a legislação sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. 
O novo regime tributário previsto na MP 627 passa a vigorar a partir de 
2014, caso a entidade exerça tal opção. Dentre os dispositivos da MP 627, 
destacam-se alguns que dão tratamento à distribuição de lucros e dividen-
dos, base de cálculo dos juros sobre o capital próprio e critério de cálculo 
da equivalência patrimonial durante a vigência do RTT. A Seguradora ava-
liou os impactos potenciais da aplicação da MP 627 e IN 1.397 e concluiu 
que não resultam em efeitos relevantes em suas operações e em suas de-
monstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, 
baseada na nossa melhor interpretação do texto corrente da MP. A possível 
conversão da MP 627 em Lei pode resultar em alteração na nossa conclu-
são. A Seguradora aguarda a definição das emendas à MP 627 para que 
possa optar ou não pela sua adoção antecipada no exercício fiscal 2014.
23. Eventos Subsequentes: Em 06 de janeiro de 2014, foi publicada a 
Circular SUSEP nº 483/14, que dispõe sobre alterações das Normas Con-
tábeis a serem observadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de 
capitalização, entidades abertas de previdência complementar e ressegu-
radores locais. A Companhia entende que este normativo não implicará em 
impactos relevantes no patrimônio. Em 06 de janeiro de 2014, também foi 
publicada a Circular SUSEP nº 485/14, que estabelece critérios para fins de 
cálculo da provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) e da par-
cela da provisão de prêmios não ganhos relativa aos riscos vigentes e não 
emitidos (PPNG-RVNE), a serem adotados pelas sociedades seguradoras 
e entidades abertas de previdência complementar que não possuírem base 
de dados suficiente para utilização de metodologia própria. Este normativo 
não implica impactos para a Companhia. Em 16 de dezembro de 2013, foi 
publicada a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP 
302, que estabelece critérios para o Capital Mínimo Requerido para autori-
zação e funcionamento, bem como para planos corretivos e de solvência 
para as empresas de seguros e previdência e para resseguradores locais. 
Conforme estabelecido no Art. 3 do Anexo V, que define o prazo de até 
Dezembro de 2014 para que as Cias adotem a parcela de Capital baseada 
no risco de mercado a ser estabelecido em regulamentação específica, a 
Companhia não estimou o impacto decorrente deste novo requerimento de 
Solvência, considerando que a legislação específica ainda não foi publica-
da pela SUSEP.
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos
Diretores e Acionistas da
Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Virginia Surety Companhia 
de Seguros do Brasil (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações 
financeiras: A Administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade 
dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar 
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo 
de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão 
livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de 
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações financeiras. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião: 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil 
em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
Outros Assuntos: Apresentação das demonstrações dos fluxos de 
caixa: Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2013, examinamos também a 
demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2012, que foi reapresentada pelo método indireto, conforme 
divulgado na nota explicativa 2.2. Em nossa opinião esta demonstração 
está adequadamente apresentada, em todos os aspectos relevantes, em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2014

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Patrícia di Paula da Silva Paz
CRC-2SP015199/O-6 Contadora CRC-1SP198827/O-3

Parecer Atuarial

De acordo com o disposto na Resolução CNSP nº 135, de 11/10/2005, e 
na Circular SUSEP nº 272, de 22/10/2004, foi realizada a Avaliação 
Atuarial de cada um dos ramos de seguro operacionalizados pela Virginia 
 Surety Companhia de Seguros do Brasil, no exercício de 2013. A 
Avaliação Atuarial foi elaborada a partir dos efetivos períodos de 
competência dos riscos assumidos pelos contratos de seguros em vigor em 
30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013 e 31/12/2013, recalculando, para cada 
ramo, as correspondentes provisões técnicas contabilizadas nestas datas-
base. O recálculo das provisões técnicas determina a totalidade dos 
compromissos financeiros que a Seguradora terá com o pagamento dos 
sinistros já ocorridos e que ainda vão ocorrer e com a manutenção dos 
custos administrativos de todos os contratos de seguros em vigor em 

30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013 e 31/12/2013, independente da 
emissão de novos prêmios. Os resultados encontrados demonstram que as 
provisões técnicas consignadas no Balanço Patrimonial de 31/12/2013 da 
Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil estão adequadas, não 
havendo necessidade de ajustes de valores, bem como não foi detectada 
nenhuma situação relevante que comprometa a solvência atuarial da 
Seguradora. Por fim, em relação ao Estudo Atuarial de data-base 
31/12/2013 do Teste de Adequação de Passivos da Virginia Surety 
Companhia de Seguros do  Brasil, concluiu-se que o seu passivo por 
contrato de seguro está adequado, não sendo necessário o ajuste das 
Provisões Técnicas 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 nº 457/2012.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2014
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