
 

KPDS 95687 

      

  

HDI-Gerling Seguros Industriais S.A. 

 
Demonstrações financeiras  

intermediárias em 30 de junho de 2014 
 

  

      

  



 
HDI-Gerling Seguros Industriais S.A. 

Demonstrações financeiras  
intermediárias em 30 de junho de 2014 

 

2 

Conteúdo 
 
 

Relatório da Administração 3 
 
 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações  
financeiras intermediárias  4 
 

Balanços patrimoniais 6 
 

Demonstrações de resultados 8 
 

Demonstrações dos resultados abrangentes 9 
 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 10 
 

Demonstração dos fluxos de caixa 11 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias  12 
 



 

3 

Relatório da Administração 
 
Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as 
demonstrações financeiras da HDI-Gerling Seguros Industriais S.A. relativas ao semestre 
findo em 30 de junho de 2014. 
 
A empresa 
 
A HDI-Gerling é uma empresa do grupo alemão Talanx e seu acionista direto é a empresa 
HDI-Gerling Welt Service AG. O Grupo Talanx é o terceiro maior grupo segurador da 
Alemanha e o sétimo maior da Europa por receita de prêmios, que ultrapassou os 28 bilhões de 
Euros no ano de 2013. O Grupo com sede em Hannover atua em cerca de 150 países e conta 
com aproximadamente 21.500 funcionários. A agência de classificação Standard & Poors deu 
ao Grupo de Seguros Primários da Talanx, que considera as empresas de seguros diretos sem 
levar em conta as operações de resseguro, um rating de força financeira de A+/ estável 
(publicado em 30 de junho de 2014). 
 
A Companhia foi criada em 2013 e obteve aprovação da Superintendência de Seguros Privados 
em maio deste ano para operar com seguros de danos em todo o território nacional.  
 
A HDI-Gerling Seguros Industriais traz ao mercado brasileiro as mesmas características que a 
distinguem no mercado internacional: solidez, adoção de soluções inovadoras, foco 
incondicional nas necessidades do cliente, gerenciamento de riscos, superior gestão de sinistros 
e variedade de serviços relacionados a seguros de Responsabilidade Civil, Riscos Patrimoniais, 
Transportes, Riscos de Engenharia entre outros. 
 
Desempenho no semestre 
 
A Companhia encerrou o semestre com um prejuízo de R$ 1.678 devido aos custos de 
estruturação e gastos com sua equipe enquanto aguardava a autorização da SUSEP para o início 
de suas operações. A Companhia conta com um patrimônio líquido de R$ 35.5 milhões, 
superior ao capital mínimo requerido de R$ 15 milhões. 
 
Política de distribuição e reinvestimento de lucros 
 
Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido, ajustado de 
acordo com a Lei das Sociedades por Ações. 
 
Agradecimentos 
 
Agradecemos a Superintendência de Seguros Privados e as demais autoridades do setor, pela 
orientação e atenção dispensadas, as demais autoridades do setor, e aos nossos funcionários, 
pela sua dedicação. 
 
São Paulo, 27 de agosto de 2014. 
 
A Diretoria 



KPMG Auditores Independentes  
R. Dr. Renato Paes de Barros, 33 
04530-904 - São Paulo, SP - 
Brasil  Caixa Postal 2467  
01060-970 - São Paulo, SP - Brasil 

Central Tel 55 (11) 2183-3000 
Fax Nacional  55 (11) 2183-3001 
Internacional  55 (11) 2183-3034 
Internet   www.kpmg.com.br 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Ao 
Conselho de Administração e aos Acionistas da 
HDI-Gerling Seguros Industriais S.A. 
São Paulo - SP 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da HDI-Gerling Seguros Industriais 
S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2014 e as 
respectivas demonstrações de resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras intermediárias 
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras intermediárias livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.  
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras intermediárias estão livres de distorção relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras 
intermediárias. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras intermediárias, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras intermediárias da Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 
pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras 
intermediárias tomadas em conjunto. 
 
  



KPMG Auditores Independentes  R. Dr. Renato Paes de Barros, 33 04530-904 - São Paulo, SP - Brasil  Caixa Postal 2467  01060-970 - São Paulo, SP - Brasil Central Tel 55 (11) 2183-3000 Fax Nacional  55 (11) 2183-3001 Internacional  55 (11) 2183-3034 Internet   www.kpmg.com.br KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.  
 
Opinião  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da HDI-
Gerling Seguros Industriais S.A. em 30 de junho de 2014, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. 
 
 
São Paulo, 27 de agosto de 2014 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
José Claudio Costa 
Contador CRC 1SP167720/O-1 
 
 
 



HDI-Gerling Seguros Industriais S.A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2014 e em 31 de dezembro de 2013

(Em milhares de reais)

Ativo Nota 2014 2013

Circulante 35.476      1.170        

Disponível 5                -               

Caixa e bancos 5                   -                  

Aplicações 4 32.919       -               

Títulos e créditos a receber 2.550        1.168        

Créditos tributários e previdenciários 5 2.456           1.168           
Outros créditos 94                 -                  

Despesas antecipadas 2               2               

Ativo não circulante 432           396           

Realizável a longo prazo 2               2               

Despesas antecipadas 2               2               

Imobilizado 6 430           394           

Bens móveis 279              225              
Outras imobilizações 151              169              

 
Total do ativo 35.908      1.566        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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HDI-Gerling Seguros Industriais S.A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2014 e em 31 de dezembro de 2013

(Em milhares de reais)

Passivo Nota 2014 2013

Circulante 338           3.318         

Contas a pagar 338           3.318         

Encargos trabalhistas 338         170         
Outras contas a pagar  -            3.148      

Patrimônio líquido 7 35.570      (1.752)        

Capital social 39.000    39.000    
Aumento de capital (em aprovação)  -            (39.000)   
Prejuízos acumulados (3.430)    (1.752)     

Total do passivo e do patrimônio líquido 35.908       1.566         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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HDI-Gerling Seguros Industriais S.A.

Demonstrações de resultados

Semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013

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

8

Nota 2014 2013

Despesas administrativas 8a (3.876)        (683)                 
Despesas com tributos 8b (33)              (2)                    
Resultado financeiro 8c/d 1.112            -                   

Resultado operacional (2.797)            (685)                    

Resultado antes dos impostos e participações -                   (685)                    
Imposto de renda 9 699             171                 
Contribuição social 9 420             103                 

Prejuízo líquido do semestre (1.678)              (411)                    

Quantidade de ações 39.000.000    39.000.000         
Prejuízo líquido por ação - R$ (0,04)              (0,01)                   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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HDI-Gerling Seguros Industriais S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes

Semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013

(Em milhares de reais)

2014 2013

Prejuízo líquido do semestre (1.678)   (411)   

Total dos resultados abrangentes - atribuível aos acionistas controladores (1.678)   (411)   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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HDI-Gerling Seguros Industriais S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013

(Em milhares de reais)

 Capital 
social 

Aumento de 
capital em 
aprovação 

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2012  -                   -                       -                    -                

Subscrição de capital social:

AGE de 26/04/2013 39.000      (39.000)          -                 -                

Prejuízo líquido do semestre  -                -                   (411)           (411)           

Saldos em 30 de junho de 2013 39.000         (39.000)            (411)              (411)           

Saldos em 31 de dezembro de 2013 39.000         (39.000)            (1.752)           (1.752)        

Integralização do capital social:

AGE de 31/07/2013 Portaria SUSEP nº 5.830 de 09/04/2014  -               39.000           -                39.000        

Prejuízo líquido do semestre  -                -                   (1.678)        (1.678)        

Saldos em 30 de junho de 2014 39.000          -                      (3.430)           35.570        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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HDI-Gerling Seguros Industriais S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013

(Em milhares de reais)

11

2014 2013

Atividades operacionais
Prejuízo do semestre (1.678)    (411)      

Ajustes para:
Depreciações e amortizações 45 11Depreciações e amortizações 45          11         

Variação nas contas patrimoniais:
Aplicações (32.919)   -              
Títulos e créditos a receber (1.382)    (274)      
Despesas antecipadas  -               (13)           
Contas a pagar (2.980)       910           

Caixa (consumido)/gerado pelas operações (38 914) 223Caixa (consumido)/gerado pelas operações (38.914)   223          

Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades operacionais (38.914)     223           

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (81)            (223)         

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (81)            (223)         

Atividades de financiamento
Aumento de capital 39.000     -           

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 39.000        -              

Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 5                 -              

i i l d i i i dCaixa e equivalentes de caixa no início do semestre  -           -          
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 5              -           

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 5                 -              

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

1 Contexto operacional 
A HDI-Gerling Seguros Industriais S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado 
constituída em 26 de abril de 2013, transformada em seguradora em 31 de julho de 2013 e 
autorizada a operar pela portaria SUSEP nº 5.830 publicada no Diário Oficial da União em 16 
de maio de 2014. O registro de seus produtos na SUSEP está em curso e a comercialização dos 
mesmos terá inicio no terceiro trimestre de 2014.  
 
O endereço da sede da Companhia é Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 901, 3º andar, 
conjunto 32, São Paulo. Tem por objeto social a exploração de seguros de danos em todo o 
território nacional, especialmente os de riscos industriais.  
 
A Companhia é integrante do grupo segurador alemão Talanx. Sua controladora direta é a HDI-
Gerling Welt Service AG e o controlador em última instância é a HDI V.a.G. , ambas sediadas 
em Hannover, Alemanha. 
 

2 Base de elaboração e apresentação 
Em consonância à Circular SUSEP nº 483/14, as demonstrações financeiras intermediárias 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), quando aprovadas pela SUSEP. 
 
Na elaboração das presentes demonstrações financeiras intermediárias, foi observado o modelo 
de publicação contido na Circular SUSEP no 483/14, sendo apresentadas segundo os critérios de 
comparabilidade estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21. 
 
A aprovação destas demonstrações financeiras intermediárias foi dada pela Diretoria em reunião 
realizada em 27 de agosto de 2014. 
 

2.1 Base para mensuração 
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o custo histórico, 
com exceção dos ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
 

2.2 Moeda funcional e de apresentação 
As demonstrações financeiras intermediárias estão apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional e de apresentação da Companhia. Exceto quando indicado, as informações estão 
expressas em milhares de reais (R$(000)) e arredondadas para o milhar mais próximo. 
 
As transações em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da 
transação. Os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira na data de 
apresentação são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor apurada 
naquela data. As oscilações cambiais resultantes dessa conversão são reconhecidas no resultado. 
 



 
HDI-Gerling Seguros Industriais S.A. 

Demonstrações financeiras  
intermediárias em 30 de junho de 2014 
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2.3 Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as normas do CPC 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As notas explicativas 
listadas abaixo incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas 
contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações contábeis; (ii) informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício 
financeiro: 
 

• Notas 3.2. e 4 - Aplicações. 

• Nota 5 - Créditos tributários e previdenciários. 

3 Principais políticas contábeis 
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas nas demonstrações financeiras 
intermediárias. 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
Representam numerário disponível em caixa, em contas bancárias e investimentos financeiros 
com vencimento inferior a 90 dias, contados a partir da data de aquisição. Esses ativos 
apresentam risco insignificante de mudança do valor justo e são monitorados pela Companhia 
para o gerenciamento de seus compromissos no curto prazo e estão representados pela rubrica 
“Caixa e bancos”. 
 

5 Aplicações 
A Companhia pode classificar seus ativos financeiros em uma das seguintes categorias: valor 
justo por meio do resultado, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A 
classificação dentre as categorias é definida pela Administração no momento inicial e depende 
da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. As aplicações em quotas de fundos de 
investimento, independentemente da categoria, são classificadas no ativo circulante. 
 

(i) Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia 
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos 
de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos alinhados ao gerenciamento dos 
passivos oriundos das operações de seguros. Esses ativos são registrados pelo valor justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do período. 
 

(ii) Determinação do valor justo 
Valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um 
passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na realização de uma transação justa 
de mercado na data de balanço. O valor justo das aplicações em fundos de investimento foi 
registrado com base nos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras 
administradoras desses fundos.  
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6 Ativo imobilizado 
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis, máquinas e utensílios, 
veículos, e benfeitorias em imóveis de terceiros. O imobilizado de uso é demonstrado ao custo 
histórico, reduzido por depreciação acumulada e perdas de redução de valor recuperável 
acumuladas, quando aplicável. 
 
Gastos subsequentes são capitalizados somente quando geram benefícios econômicos futuros 
associados e possam ser avaliados com confiabilidade. Gastos de reparo ou manutenção são 
reconhecidos no resultado do período à medida que são incorridos. Gastos com reformas para 
melhorias que prolongam a vida útil dos bens são incorporados ao custo do ativo imobilizado.  
 
A depreciação do ativo imobilizado é reconhecida no resultado pelo método linear considerando 
a vida útil estimada dos ativos. 
 
As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são móveis, utensílios, 
máquinas e equipamentos - 10 anos; equipamentos de informática, veículos e benfeitorias em 
imóveis de terceiros - 5 anos. 
 

7 Passivos financeiros 
Passivo financeiro compreende o contas a pagar. 
 

8 Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% 
sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 (120 no semestre) e a contribuição 
social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. A despesa 
com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O 
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam 
relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto corrente é o 
imposto a pagar sobre o lucro tributável calculado com base nas alíquotas vigentes na data de 
balanço. 
 
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais 
e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos 
à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferido são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida 
em que sua realização não seja provável. 
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9 Aplicações financeiras 
 

a. Composição por categoria  
 
  2014 
    

Aplicação / classificação 
Valor do custo 

atualizado
Ajuste a 

valor justo
Valor 
justo  

Valor 
contábil

    
Quotas de fundos de investimento abertos 32.919 - 32.919  32.919
    

Valor justo por meio do resultado 32.919 - 32.919  32.919

    
    

Total 32.919 - 32.919  32.919

    
Ativo circulante   32.919
    
Ativo não circulante   -
 
Composição das aplicações por vencimento 
 
  2014 

Títulos 
Sem vencimento

definido
Total 

(Saldo contábil)
 
Quotas de fundos de investimento abertos 32.919 32.919
  

Valor justo por meio do resultado 32.919 32.919

  

Total 32.919

  
Ativo circulante 32.919
Ativo não circulante -
 

b. Hierarquia do valor justo 
 
Compreende: 
 

• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos. 

• Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou 
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 

• Nível 3 - Premissas, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). 
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c. Desempenho das aplicações financeiras 

A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a 
variação das taxas de rentabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). O  
desempenho global das aplicações financeiras atingiu 3,83% desde o seu início em março/2014, 
representando 102% do CDI. 
 

d. Movimentação das aplicações financeiras 
 

      

    

Quotas de 
fundo de 

investimento
  
   2014
    
Saldo no início do semestre   -
Aplicações   38.852
Resgates   (7.193)
Rendimentos    1.260
Variação no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda   -
 
Saldo no final do semestre   32.919

 

10 Créditos tributários e previdenciários 
 

a. Composição 
 

 
b. A Companhia possui créditos de prejuízos fiscais gerados no Brasil, passíveis de 

compensação com lucros tributáveis futuros conforme previstos no plano de negócios 
encaminhado à SUSEP para autorização do início das operações de acordo com a 
Circular SUSEP nº 483/14. 
 

  

    2014
  
   Nível 2
    
Quotas de fundos de investimento abertos   32.919
 
Valor justo por meio do resultado   32.919
    

Total    32.919

  2014  2013 
      
Crédito de IRPJ/CSLL sobre prejuízo fiscal 2.287 (1) 1.168 

IRRF sobre aplicações financeiras 169  - 

      

Total 2.456  1.168 
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11 Ativo imobilizado  
 

a. Imobilizado 
 
   2014   2013 
    

Composição 

% 
depreciação 

a.a. 
Custo de 

aquisição
Depreciação 

acumulada
Valor

contábil
Custo de 

aquisição
Depreciação 

acumulada 
Valor

contábil
    
Equipamentos 20 89 (13) 76 61 (6) 55
Móveis, máquinas e 
utensílios 10 77 (3) 74 23 - 23
Veículos 20 174 (45) 129 174 (27) 147
Benfeitorias em 
imóveis de terceiros 20 173 (22) 151 173 (4) 169
    

Total  513 (83) 430 431 (37) 394

 

Movimentação Equipamentos

Móveis, 
máquina 

e utensílios Veículos

Benfeitorias 
 em imóveis 
de terceiros  Total

    

Saldos em 31 de dezembro de 2013   55 23 147 169  394

    
Adições 28 53 - -  81
Baixas - - - -  -
Depreciação (7) (2) (18) (18)  (45)
    

Saldos em 30 de junho de 2014 76 74 129 151  430

    

Saldos em 31 de dezembro de 2012   - - - -  -

    
Adições 48 1 174 -  223
Baixas - - - -  -
Depreciação (1) - (10) -  (11)
    

Saldos em 30 de junho de 2013 47 1 164 -  212

    
 

12 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 39.000.000 ações 
ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00, que apresentou a seguinte 
movimentação no semestre: 
 

  
Quantidade 

de ações   Capital social 
       
Integralização conforme AGE de 31/07/2013 Portaria SUSEP  
nº 5.830 de 09/04/2014 39.000.000   39.000
       

Posição em 30 de junho de 2014 39.000.000   39.000
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13 Detalhamento de contas das demonstrações de resultados 
 
  2014  2013
    

a. Despesas administrativas (3.876)  (683)

 
Pessoal próprio (2.760)  (373)
Localização e funcionamento (482)  (56)
Serviços de terceiros (421)  (134)
Publicidade e propaganda (1)  -
Outras despesas administrativas (212)  (120)

    

b. Despesas com tributos (33)  (2)

 
 Impostos federais (16)  (1)
 Impostos municipais (15)  -
 Impostos estaduais (2)  (1)

    

c. Receitas financeiras 1.260  -

 
Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 1.260  -

    

d. Despesas financeiras (148)  -

 
Imposto sobre operações financeiras (148)  -

           
Resultado Financeiro 1.112  -

 

14 Imposto de renda e contribuição social 
O resultado fiscal foi apurado como se segue: 
 
  Imposto de renda  Contribuição social 
        
  2014 2013 2014  2013 
        
Resultado antes dos impostos e participações (2.797) (685) (2.797)  (685) 
        

Resultado fiscal do semestre (2.797) (685) (2.797)  (685) 

        

Crédito fiscal sobre o prejuízo do semestre 699 171 420  103 

 
a. No dia 14 de maio de 2014 foi publicada a Lei 12.973 (conversão da Medida Provisória nº 627) 

que revoga o Regime Tributário de Transição (RTT) e traz outras providências, dentre elas: (i) 
alterações no Decreto-Lei nº 1.598/77 que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem 
como altera a legislação pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido; (ii) estabelece 
que a modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos 
administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que sejam 
posteriores à publicação desta MP, não terá implicação na apuração dos tributos federais até que 
lei tributária regule a matéria; (iii) inclui tratamento específico sobre potencial tributação de 
lucros ou dividendos;  (iv) inclui disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio; e 
inclui considerações sobre investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial. As 
disposições na Lei 12.973/14 têm vigência obrigatória a partir de 2015, sendo facultativa a 
adoção antecipada dessa nova regulamentação fiscal para o ano-calendário de 2014.Nesse 
contexto, a Companhia optou pela não adoção antecipada dos dispositivos da Lei 12.973/14, 
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tomando como base a análise efetuada pela Administração sobre os possíveis impactos 
tributários dos novos dispositivos da referida Lei, a qual ainda aguarda regulamentação por 
parte da Receita Federal em relação à definição de alguns controles contábeis-fiscais que serão 
exigidos para o atendimento da referida norma. 

15 Partes relacionadas  
 

a. As transações com empresas que estão sob o controle societário do Grupo Talanx estão 
demonstradas a seguir: 
 
  2014  2013

  
HDI 

Seguros S.A. 
HDI

Seguros S.A.
    
Passivo circulante -  (3.148)
 
Outras contas a pagar -  (3.148)
 

16 Gerenciamento de risco 
A Companhia está exposta a riscos classificados entre risco de seguro ou risco de subscrição; 
risco financeiro, sendo este composto por risco de crédito, liquidez e mercado; e risco 
operacional, provenientes de suas operações e que podem afetar, com maior ou menor grau, os 
seus objetivos estratégicos. De acordo com cada natureza de cada risco a Companhia exerce seu 
gerenciamento, e de forma integrada monitora o valor dos seus negócios. 
 
A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas exposições, bem 
como os critérios adotados pela Companhia na gestão e mitigação de cada um dos riscos acima 
mencionados. 
 
Estrutura de gerenciamento de riscos 
O processo de gerenciamento de riscos conta com a participação das diversas camadas 
contempladas pelo escopo de governança corporativa que abrange desde a Alta Administração 
até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação, tratamento e monitoramento 
desses riscos. Essa estrutura está baseada em políticas e responsabilidades que estão de acordo 
com a complexidade dos produtos, serviços, processos operacionais e sistemas da Companhia. 
 
Essa estrutura é avaliada semestralmente e participam desta avaliação todos os responsáveis 
pelos processos de negócios, superintendentes, diretores, e os diretores estatutários. Planos de 
ação são implementados caso sejam identificadas fragilidades nos controles. A Auditoria interna 
participa deste processo de avaliação, de forma independente, e de acordo com o seu escopo de 
trabalhos. 
 
Através de Comitês a Alta Administração garante o reporte e acompanhamento dessa estrutura 
de gestão, sendo eles: 
 

• Comitê de Compliance e Risk Management: constituído para assessorar a Diretoria, tendo como 
objetivo apresentar os relatórios das avaliações de riscos e controles internos, sugerir planos de 
ação para mitigar fragilidades eventualmente encontradas, analisar normativos emitidos pela 
SUSEP e demais órgãos públicos que afetem as operações da Companhia, entre outras. 
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• Comitê de Auditoria Interna: constituído para apresentar à Diretoria da Companhia os resultados 

dos trabalhos no período e sugerir aprimoramentos da nossa infra-estrutura de controles 
internos. 
 

• Comitê de Investimentos: constituído para avaliar a gestão dos riscos de mercado e crédito, gerir 
a carteira de investimentos da Companhia, aprovar aplicações e/ou resgates de investimentos. 
 
Além desses Comitês são previstas reuniões mensais para avaliação e discussão do risco de 
subscrição, baseado na gestão da precificação dos produtos e andamento dos projetos da área, 
dos sinistros para acompanhamento dos resultados, gestão das despesas e projetos desta da área 
também.  
 
Gestão de risco de seguro/subscrição 
A Companhia define como risco de seguro o risco transferido por qualquer contrato onde haja a 
possibilidade futura de que o evento de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de 
indenização resultante. Dentro do risco de seguro, destaca-se também o risco de subscrição que 
é a possibilidade de perdas decorrentes de falhas na especificação das condições de aceitação, 
exame e aprovação do objeto segurável, bem como da inadequação das provisões técnicas. O 
risco de seguro, que inclui o risco de subscrição resulta principalmente de: 
 

• Flutuações na freqüência e severidade dos sinistros e das indenizações em relação às 
expectativas previstas. 

• Precificação ou subscrição inadequada de riscos. 

• Políticas de resseguro ou técnicas de transferência de riscos inadequadas. 

• Provisões técnicas inadequadas. 

Estratégia de subscrição 
O elemento-chave da política de subscrição é a avaliação de riscos, que está baseada na 
definição dos riscos por meio de análise de perfis, histórico das carteiras e outras variáveis. 
 
O principal segmento de gestão de riscos de seguros é o de seguros de danos. 
 
A estratégia de subscrição considera a diversificação das operações de seguros para assegurar o 
balanceamento da carteira e o atendimento às necessidades dos clientes. Baseia-se no 
agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir o impacto de 
volatilidade nos resultados e severidade dos sinistros. 
 
A Companhia mantém eficiente controle de suas regras de subscrição com utilização de 
tecnologia para adequada seleção dos riscos. 
 
O monitoramento da carteira de contratos de seguros permite o acompanhamento da 
performance de cada produto bem como possibilita avaliar a eventual necessidade de alterações. 
A Avaliação Atuarial, que é realizada anualmente conforme determinações da Circular SUSEP 
nº 272/04, e o teste de adequação dos passivos, possibilitam averiguar a adequação do montante 
contábil registrado a título de provisões técnicas, considerando as premissas mínimas 
determinadas pelo órgão regulador - SUSEP. 
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Estratégia de resseguro  
Como forma de diluir e homogeneizar a responsabilidade na aceitação dos riscos subscritos pela 
Companhia foi definida a política de resseguro, que é revisada anualmente. As diretrizes de 
resseguro contêm os riscos a ressegurar (limites de retenção e aceitação por ramo e produtos), 
critério de escolha dos resseguradores e parâmetros de distribuição de resseguros.  
 
Os contratos de resseguros firmados consideram condições proporcionais e não proporcionais, 
de forma a reduzir e proteger a exposição dos riscos isolados e dos riscos de natureza 
catastrófica, além das colocações de riscos facultativos para gerenciamento do risco de 
severidade.  
 
Cabe destacar que as retenções fixadas em contratos de resseguro são iguais ou inferiores aos 
limites técnicos fixados com a SUSEP, em compliance com a legislação vigente. 
 
Concentração de riscos 
As potenciais exposições são monitoradas analisando determinadas concentrações em algumas 
áreas geográficas, utilizando uma série de premissas sobre as características potenciais da 
ameaça.  
 
São contratadas coberturas de resseguro para mitigar o risco de concentração, considerando as 
localidades com maior penetração e acumulo de unidades em exposição. 
 
Sensibilidade do risco de seguro 
A Companhia efetua análise de sensibilidade da sinistralidade considerando cenários (otimista e 
pessimista) com base na sinistralidade histórica.  
 
A Companhia efetua análise de sensibilidade das despesas administrativas com base na despesa 
histórica ocorrida. 
 
A Companhia ainda não realizou cálculos utilizando as premissas anteriores por não ter iniciado 
suas operações até a data base desta publicação. 
 
Gestão de risco de liquidez 
O risco de liquidez está relacionado tanto com a incapacidade de a Companhia saldar seus 
compromissos, quanto aos sacrifícios ocasionados na transformação de um ativo em caixa 
necessário para quitar uma obrigação. 
 
A carteira de investimentos da Companhia segue a política de investimentos aprovada pelo 
Comitê de Investimentos e pela Talanx International A.G., a qual determina que ao menos 10% 
dos ativos da carteira de investimentos estejam alocados em ativos de liquidez imediata, visando 
a manutenção da liquidez em níveis mínimos necessários para o pagamento das obrigações da 
Companhia sob qualquer circunstância. O objetivo é equilibrar a liquidez com a otimização da 
rentabilidade dos ativos e manutenção dos riscos de mercado e de crédito adequados à atividade 
da Companhia.  
 
A gestão dos ativos e passivos permite apontar com antecedência possíveis necessidades na 
alteração das políticas da Companhia, quer por alteração das regras de liquidez, na mudança das 
políticas de crédito ou até mesmo pela indicação de novos aportes de capital. 
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A tabela a seguir apresenta todos os ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia 
classificados segundo o fluxo contratual de caixa não descontado.  
 
Os passivos de seguros estão alocados no tempo segundo a melhor expectativa quanto à data de 
liquidação destas obrigações, levando em consideração o histórico de liquidação de sinistros 
passados e o período de expiração do risco dos contratos de seguro. 
 
Fluxos de caixa contratuais não descontados em 31 de junho de 2014 
 

  Vencidos 

0 - 3 meses
ou sem 

vencimento 
definido

3 - 6 
meses

6- 9 
meses

9 -12 
meses

1 - 3  
anos 

Acima  
de 3 anos Total

             
Ativos financeiros a valor 
justo por meio do 
resultado - 32.919 - - - - - 32.919
Quotas de fundos de 
investimento abertos  - 32.919 - - - - - 32.919
             
Caixa e equivalentes de 
caixa - 5 - - - - - 5
             
Total dos ativos 
financeiros - 32.924 - - - - - 32.924

             
Passivos financeiros - 338 - - - - - 338
 
Contas a pagar - 338 - - - - - 338
             
Total dos passivos 
financeiros - 338 - - - - - 338

 
Risco de mercado  
Risco de mercado está associado a perdas potenciais advindas de variações em preços de ativos 
financeiros, taxas de juros, moedas e índices. O gerenciamento de risco de mercado tem como 
objetivo controlar as exposições aos diversos fatores de risco, dentro de parâmentros aceitáveis 
e ao mesmo tempo otimizar o retorno dos investimentos. A política da Companhia impõe 
estratégia de investimentos conservadora, e essa estratégia é previamente aprovada pelo 
Conselho de Administração quando da elaboração do Planejamento Estratégico e pelo Comitê 
de Investimentos. Os cálculos de risco de mercado são mensurados com base em cenários de 
stress, histórico e na metodologia de Value at Risk (Var). 
 
Riscos operacionais 
Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou decorrentes de fraudes ou eventos 
externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os riscos decorrentes de decisões estratégicas 
e à reputação da instituição. 
 
A Companhia entende que o monitoramento e gerenciamento deste risco devem ser executados 
por todas as áreas, e para isso a Companhia esta buscando aprimorar suas ferramentas de forma 
a ter condições de mensurar realisticamente sua exposição ao risco operacional, por exemplo, 
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através de uma base de dados de perdas operacionais conforme disposto na Circular Susep nº 
492/14. Em conjunto com esse processo também utilizamos o resultado da avaliação da nossa 
estrutura de controles internos. 
 
Gestão de risco de crédito 
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou uma contraparte em um 
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem 
principalmente dos recebíveis de clientes e em ativos financeiros. 
 
No que se refere a ativos financeiros, a Companhia monitora o cumprimento da política de risco 
de crédito para garantir que os limites ou determinadas exposições a esse risco não sejam 
excedidos.  
 
Esse monitoramento é realizado sobre os ativos financeiros, de forma individual e coletiva, que 
compartilham riscos similares e leva em consideração a capacidade financeira da contraparte em 
honrar suas obrigações e fatores dinâmicos de mercado.  
 
Limites de risco de crédito são determinados com base no rating de crédito da contraparte para 
garantir que a exposição global ao risco de crédito seja gerenciada e controlada dentro das 
políticas estabelecidas. Os ativos financeiros são investidos (ou reinvestidos) somente em 
instituições financeiras com alta qualidade de rating de crédito, seguindo as definições da 
política de investimento, que determina como rating mínimo BBB+ (Investment Grade em 
Moeda Local). O gerenciamento de risco de crédito referente aos instrumentos financeiros inclui 
o monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às 
classificações de crédito por companhias avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings, 
Standard & Poor´s e Moody´s. O Comitê de Investimentos avalia e aprova todas as operações.  
 
A exposição máxima de risco de crédito originado de prêmios a serem recebidos de segurados é 
substancialmente reduzida (e considerada como baixa) onde em certos casos a cobertura de 
sinistros pode ser cancelada (segundo regulamentação brasileira) caso os pagamentos dos 
prêmios não sejam efetuados na data de vencimento. A exposição ao risco de crédito para 
prêmios a receber difere entre os ramos de riscos a decorrer e riscos decorridos, onde nos ramos 
de risco decorridos a exposição é maior, uma vez que a cobertura é dada em antecedência ao 
pagamento do prêmio de seguro. O ramo de risco decorrido comercializado  é o transporte. 
No caso do risco de crédito junto aos resseguradores, os requisitos legais determinados pela 
SUSEP são devidamente respeitados, e a política de resseguro considera os participantes de 
mercado e resseguradores com alta qualidade de crédito. 
 
  2014 
 
Ativos Financeiros / Rating AAA Sem rating Total
      
Valor justo por meio do resultado 32.919 - 32.919
 
Quotas de fundos de investimento abertos 32.919 - 32.919
      
Caixa e equivalentes de caixa - 5 5
      

Total dos ativos financeiros 32.919 - 32.924

 
A tabela a seguir apresenta o total de ativos financeiros agrupados por classe de ativos e 
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divididos entre ativos vencidos e não vencidos não classificados como deteriorados (impaired). 
A Companhia não possui ativos deteriorados (impaired). 
 
  2014 
  

Ativos não 
vencidos 

Saldo 
contábil 

  

  

  
   
Ativos financeiros  
Valor justo por meio do resultado 32.919 32.919
 
Quotas de fundos de investimento abertos 32.919 32.919
   
Caixa e equivalentes de caixa 5 5
   

Total dos ativos financeiros 32.924 32.924

 
Gestão de capital 
O principal objetivo da Companhia em relação a gestão de capital é manter níveis de capital 
suficientes para atender os requerimentos regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), além de otimizar 
os retornos sobre capital para os acionistas.  
 
A Companhia apura o Capital Mínimo Requerido (CMR) em conformidade com as 
regulamentações emitidas pelo CNSP e SUSEP.  
 
Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital 
Nos termos da Resolução CNSP nº 302/2013, as sociedades  supervisionadas deverão apresentar 
patrimônio líquido ajustado (PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido (CMR) e 
liquidez em relação ao CMR. CMR é equivalente ao maior valor, entre o capital base e o capital 
de risco. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente a risco de mercado a Companhia 
está apurando o capital de risco com base nos riscos de subscrição, crédito e operacional, como 
demonstrado abaixo: 
 
Patrimônio líquido 35.570
Despesas antecipadas (4)
 
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 35.566
 
Capital base (I) 15.000
   
Capital de Risco (II) -
       Capital de risco de subscrição (Resolução CNSP nº 280/13) -
       Capital de risco de crédito (Resolução CNSP nº 280/13) -
       Capital de risco operacional (Resolução CNSP nº 280/13) -
Efeito em função da correlação entre os riscos de crédito e subscrição -
 
Capital mínimo requerido (CMR) equivalente ao maior valor entre (I) e (II) 15.000

   

Suficiência (PLA - CMR) 20.566
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17 Novas normas e interpretações ainda não adotadas 
Diversas normas, alterações de normas e interpretações são efetivas para exercícios iniciados 
após 1º de janeiro de 2014 e, dentre aquelas que podem ser relevantes para a companhia, 
encontra-se a IFRS 9 - Instrumentos financeiros, que introduz um novo requerimento para 
classificação e mensuração de ativos financeiros e, devido a alinhamentos necessários à fase II 
do IFRS 4, aos projetos de impairment e hedge accounting (incluindo macro hedging) o comitê 
do IASB adiou a data de implantação dessa norma para não antes de 2017. O Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos 
pronunciamentos vigentes, correspondentes a esta norma. 
 
 

*          *          * 
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