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Relatório da Diretoria
Aos Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da AXA Corporate Solutions Brasil e 
América Latina Resseguros S.A. relativas ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2014, apuradas com base na regulamentação vigente.
A empresa: A AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina 
Resseguros S.A. empresa do Grupo AXA, iniciou suas atividades no Brasil 
em agosto de 2014, após autorização da Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) para operar com Resseguros em território nacional.
AXA é um grupo internacional, especializado em subscrição de Seguros e 
Resseguros, com origem na França e presente nos principais mercados de 
seguros e resseguros do mundo.
Desempenho Operacional: A Resseguradora registrou prêmios aceitos de 
R$ 6.942 e prêmio ganho de R$ 291. O prejuízo de R$ 7.120 reflete e segue 
seu plano inicial de investimentos no Brasil.
Perspectivas: Nossa estratégia de negócios está baseada na oferta de 

soluções de resseguros desenvolvidas em função de um processo 
continuado de identificação de necessidades de clientes. A nossa plataforma 
de operações, dinâmica e flexível, visa atender às diversas demandas dos 
segmentos definidos como alvo de atuação, seguindo políticas e 
procedimentos consistentes de avaliação, aceitação e precificação de 
riscos, e de gerenciamento de riscos e de sinistros, condições essenciais 
para atuar com sucesso em um mercado competitivo como o Brasil.
Declaração de Capacidade Financeira: Em atenção à Circular 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) nº 483, de 6 de janeiro de 
2014, a avaliação e registro contábil de títulos e valores mobiliários está 
sendo associada à análise e gerenciamento dos vencimentos dos ativos e 
passivos relacionados às atividades de resseguros. Apesar de não possuir 
títulos classificados na categoria “títulos mantidos até o vencimento”, a AXA 
Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. considera 
ter capacidade financeira para manter, até os seus respectivos vencimentos, 
os títulos classificados que futuramente possam ser classificados nessa 

categoria.
Governança Corporativa: O estatuto social da Resseguradora assegura 
aos acionistas, dividendos mínimos obrigatórios correspondente a 1% do 
lucro líquido de cada exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações. Do resultado do exercício são deduzidos, antes de 
qualquer destinação, os lucros ou prejuízos acumulados e a provisão para o 
Imposto de renda e Contribuição social.
Agradecimentos: A AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina 
Resseguros S.A. agradece a seus Acionistas, Segurados, Corretores, 
Resseguradores e demais parceiros de negócios, como também à 
Superintendência de Seguros Privados - Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), pela confiança e apoio dedicados à empresa. Aos 
nossos profissionais e colaboradores manifestamos o nosso reconhecimento 
pela dedicação e pela qualidade dos serviços prestados.

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2015
A Diretoria

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A AXA Corporate Solutions Brasil e América 
Latina Resseguros S.A. (“Resseguradora”) é uma sociedade de capital 
fechado, do grupo AXA, com 100% de capital estrangeiro, sendo que 
99,99% são pertencentes à AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE 
e 0,01% à AXA MEDITERRANEAN HOLDING S.A.. A Resseguradora está 
sediada em São Paulo, com autorização de operar da Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) em 25 de agosto de 2014, pela Portaria nº 6.000 
e tem por objeto social a exploração das operações de resseguro. A AXA 
Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. foi constituída 
em 26 de novembro de 2013 e não realizou operações de resseguros até a 
obtenção da autorização junto a SUSEP para operar como resseguradora 
local, concedida em 25 de agosto de 2014.
Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração em 
12 de fevereiro de 2015.
2. Apresentação das demonstrações financeiras: 2.1. Base de prepara-
ção: As principais práticas contábeis adotadas pela Resseguradora para o 
registro das operações e elaboração das demonstrações financeiras estão 
em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com as normas 
regulamentares do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Su-
perintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), quando aprovados pelo órgão regulador, e estão 
sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas 
instituído para as Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, de Capitaliza-
ção e Entidades Abertas de Previdência Complementar, estabelecido, pela 
Circular nº 483/14 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A 
preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimati-
vas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da ad-
ministração da Companhia no processo de aplicação das políticas contá-
beis, conforme detalhado na Nota 3. 2.2. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são men-
surados utilizando-se a moeda do ambiente econômico primário, ou princi-
pal, no qual a Companhia atua (a “moeda funcional”). As demonstrações fi-
nanceiras da Companhia estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
funcional e moeda de apresentação da Companhia. 2.3. Conversão e sal-
dos mantidos em moeda estrangeira: As transações denominadas em 
moeda estrangeira, quando aplicável, são convertidas para a moeda funcio-
nal, utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações.  
Os ganhos ou perdas de conversão de saldos, denominados em moeda 
estrangeira, resultantes da liquidação de tais transações e da conversão  
de saldos na data de fechamento de balanço, são reconhecidos no resultado 
do período.
3. Principais políticas contábeis: As seguintes políticas contábeis vêm 
sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, 
salvo disposição em contrário. 3.1. Disponível: Caixa e equivalentes de cai-
xa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos 
e com risco insignificante de mudança de valor. 3.2. Ativos financeiros: A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram 
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos finan-
ceiros no reconhecimento inicial. A Resseguradora classifica seus ativos fi-
nanceiros sob as seguinte categorias: (i) Ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio de resultado: Os ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um 
ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmen-
te, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classifi-
cados como ativos circulantes, independente da data de vencimento, e são 
contabilizados por seu valor justo, acrescido dos rendimentos auferidos no 
período. Os fundos de investimentos são avaliados pelo valor da quota infor-
mado pelos administradores, na data do balanço. (ii) Disponíveis para ven-
da: Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles que não se 
enquadram nas categorias “Mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do”, “Empréstimos e recebíveis” ou “Mantidos até o vencimento”. São conta-
bilizados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos no perío-
do, que são reconhecidos no resultado e ajustados aos correspondentes 
valores justos. O ajuste ao valor justo não realizado financeiramente é reco-
nhecido em conta específica no patrimônio líquido, líquido dos seus efeitos 

tributários, e quando realizado é apropriado ao resultado. (iii) Mantidos até 
o vencimento: Os ativos financeiros para os quais a Resseguradora possui 
a intenção e a capacidade financeira para sua manutenção em carteira até 
o vencimento, são contabilizados pelo valor de custo acrescido dos rendi-
mentos auferidos no período, que são reconhecidos no resultado. Em 31 de 
dezembro de 2014, a Resseguradora não tem ativos financeiros classifica-
dos nessa rubrica. (iv) Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e rece-
bíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou deter-
mináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como 
ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 me-
ses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos 
não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreen-
dem “Prêmios a receber”, “Ativos de resseguro”, “Contas a receber” e “De-
mais contas a receber”. Os recebíveis são contabilizados pelo custo amorti-
zado, usando o método da taxa de juros efetiva e são avaliados para 
impairment (recuperação) a cada data de balanço. 3.3 Redução ao valor 
recuperável de ativos financeiros (impairment): a. Ativos financeiros: A 
Companhia avalia ao final de cada período se há evidência objetiva de que 
o ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo 
ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos pela mudança 
do valor recuperável são incorridos somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reco-
nhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou 
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de 
maneira confiável. A provisão para riscos sobre créditos para ativos de res-
seguros é constituída após análises dos valores pendentes de recuperação, 
considerando os respectivos contratos de resseguro. Caso seja identificado 
risco de crédito, a provisão para perdas é constituída.  
b. Ativos não financeiros: Os valores de ativos não financeiros, exceto 
outros valores e bens, e créditos tributários são revistos no mínimo anual-
mente se há alguma indicação de perda considerada permanente, que é 
reconhecida no resultado do período se o valor contábil de um ativo exceder 
seu valor recuperável. 3.4. Avaliação de contratos de retrocessão: Os 
ativos de retrocessão são representados por valores a receber de ressegu-
radores, sendo avaliados consistentemente com os saldos de passivos que 
foram objeto de retrocessão e conforme os termos e condições de cada 
contrato. Os passivos a serem pagos a resseguradores são compostos, 
substancialmente, por prêmios pagáveis em contratos de cessão em retro-
cessão. Nos períodos em análise, não havia evidências de perda na recupe-
rabilidade do ativo de retrocessão. 3.5. Ativo imobilizado de uso próprio: 
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis e 
utensílios e benfeitoria em imóveis de terceiros, sendo mensurado pelo seu 
custo histórico, menos depreciação acumulada e perdas de redução de va-
lor recuperável acumuladas, quando aplicável. A depreciação é reconhecida 
no resultado pelo método linear considerando as seguintes taxas anuais 
para os períodos correntes e comparativos, como segue:

Taxas
Bens Móveis 10%
Móveis e Utensílios 10%
Equipamentos 10%
Benfeitoria em imóveis de terceiros 20%
3.6. Ativo intangível: Softwares: Software adquiridos são registrados ao 
custo, deduzidos da amortização acumulada e eventuais perdas por impair-
ment. A taxa de amortização anual é de 20%. Os custos associados à ma-
nutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorri-
dos. 3.7. Depósitos judiciais: A Resseguradora não possui depósitos 
judiciais de naturezas trabalhista e cível na data-base de 31/12/2014.  
3.8. Contratos de Resseguros: As principais definições das características 
de um contrato de resseguro estão descritas no CPC 11 - Contratos de Se-
guros emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A Companhia 
classifica os contratos emitidos como contratos de resseguro quando os 
contratos transferem risco significativo de seguro, assim definido quando 
pode ser observada a possibilidade de pagar benefícios adicionais ao segu-
rado na ocorrência de um evento futuro incerto específico que possa afetá-lo 
de forma adversa e significativa. 3.8.1. Retrocessão: A Resseguradora  

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Não  

auditado

Ativo Nota

31 de  
dezembro  

de 2014

31 de  
dezembro  

de 2013
Circulante 78.425 –
 Disponível 13 102 –
  Caixa e Bancos 102 –
 Aplicações 14 60.130 –
 Créditos das operações com seguros 
  e resseguros 17 6.893 –
  Operações com seguradoras 6.893 –
 Ativos de resseguro e retrocessão - 
  Provisões técnicas 7.982 –
  Prêmios - retrocessão 17.a 7.308 –
  Sinistros - retrocessão 17.d 674 –
 Títulos e créditos a receber 2.039 –
  Créditos tributários e previdenciários 18 1.992 –
  Outros créditos 47 –
 Empréstimos e depósitos compulsórios 288 –
 Despesas antecipadas 38 –
 Custo de aquisição diferidos 953 –
  Resseguros 17.f 953 –
Ativo não circulante 23.631 –
 Realizável a longo prazo 21.723 –
 Aplicações 14 18.331 –
 Títulos e créditos a receber 3.392 –
  Créditos a receber 55 –
  Créditos tributários e previdenciários 18 3.337 –
 Investimentos 15 –
  Outros investimentos 15 –
 Imobilizado 15 1.291 –
  Bens móveis 578 –
  Outras imobilizações 713 –
 Intangível 16 602 –
  Outros intangíveis 602 –
Total do ativo 102.056 –

Não  
auditado

Passivo e patrimônio líquido Nota

31 de 
dezembro 

de 2014

31 de 
dezembro 

de 2013
Circulante 21.110 –
 Contas a pagar 5.048 –
  Obrigações a pagar 19 3.957 –
  Impostos e encargos sociais a recolher 405 –
  Encargos trabalhistas 557 –
  Impostos e contribuições 129 –
 Débitos das operações com seguros 
  e resseguros 20 8.798 –
  Operações com resseguradoras 7.803 –
  Corretores de seguros e resseguros 995 –
 Provisões técnicas - resseguradoras 21 7.264 –
  Provisão de prêmios não ganhos 6.651 –
  Provisão sinistros ocorridos mas 
   não avisados 603 –
  Provisão de sinistros a liquidar 10 –
Patrimônio líquido 22 80.946 –
 Capital social 88.066 77.800
 Prejuízos acumulados (7.120) –
 Capital a realizar – (77.800)

Total do passivo e patrimônio líquido 102.056 –
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercício Findo em 31 de Dezembro 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Não auditado
Nota 2014 2013

 Prêmios emitidos líquidos 6.943 –
  Prêmios de resseguros 6.943 –
 Variação das provisões técnicas (6.652) –
 Prêmios ganhos 24.a 291 –
 Sinistros ocorridos 24.b (613) –
  Sinistros diretos (10) –
  Variação da provisão de sinistros 
   ocorridos mas não avisados (603)
 Custo de aquisição 24.c (48) –
  Despesa de corretagem (1.001) –
  Variação das despesas de corretagem 
   diferida 953
 Resultado com retrocessão 24.d 179 –
  Receita com retrocessão 674 –
  Despesa com retrocessão (495) –
 Despesas administrativas 24.e (15.162) –
 Despesas com tributos 24.f (685) –
 Resultado financeiro 24.g 4.338 –
  Receitas financeiras 4.372 –
  Despesas financeiras (34) –
 Resultado operacional (11.700) –
 Resultado antes dos impostos 
  e participações (11.700) –
  Imposto de renda 18 2.863 –
  Contribuição social 18 1.717 –
 Prejuízo do exercício (7.120) –
 Quantidade de ações 88.869.731 77.800.000
 Prejuízo líquido por ação (0,00008) –

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente  
Exercício Findo em 31 de Dezembro 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Não auditado

2014 2013
Prejuízo do exercício (7.120) –
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício (7.120) –

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Capital Capital Prejuízos
social a integralizar Ajuste TVM acumulados Total

Saldo em 26 de novembro de 2013 77.800 (77.800) – – –
Saldo em 31 de dezembro de 2013 - Não auditado 77.800 (77.800) – – –
 Capital integralizado 10.266 77.800 – – 88.066
 Prejuízo líquido do exercício – – – (7.120) (7120)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 88.066 – – (7.120) 80.946

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) 
Exercício Findo em 31 de Dezembro 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2014

Atividades operacionais
Prejuízo do exercício (7.120)
Ajustes para:
 Depreciações e amortizações 204
Variação nas contas patrimoniais
 Ativos financeiros (78.461)
 Créditos das operações com seguros e resseguros (6.893)
 Ativos de resseguros (7.982)
 Custos de aquisição diferidos (953)
 Créditos fiscais e previdenciários (5.329)
 Despesas antecipadas (38)
 Outros ativos (390)
 Impostos e contribuições 129
 Outras contas a pagar 4.919
 Débitos das operações com seguros e resseguros 8.797
 Provisões técnicas - resseguradoras 7.264
Caixa consumido pelas operações (78.733)
Atividades de investimento
 Pagamento pela compra
  Investimentos (15)
  Imobilizado (1.450)
  Intangível (646)
Caixa consumido nas atividades de investimento (2.111)
Atividades de financiamento
 Aumento de capital 88.066
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 88.066
 Aumento de caixa e equivalentes de caixa 102
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período –
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 102

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

utiliza a compra de resseguro de terceiros para suportar suas operações de 
subscrição e para gerenciar sua retenção por risco e por evento ante uma 
ocorrência. A cobertura de resseguro é comprada de acordo com o tipo de 
riscos assumidos. Os benefícios de ceder a outros resseguradores incluem 
a redução da exposição, a proteção contra riscos catastróficos, a proteção 
contra a perda de capital inesperado e permite a subscrição de negócios 
adicionais. Contratos de resseguros não eximem, legalmente, a Ressegura-
dora de suas obrigações em relação ao risco de ser ressegurado. A Resse-
guradora possui contratos de retrocessão proporcional e não proporcional a 
fim de proteger sua carteira de resseguros assumidos. 3.8.2. Subscrição: 
Conforme padrão do grupo AXA, os critérios de subscrição estão definidos 
internamente e deverão ser rigorosamente seguidos. Esses critérios deter-
minarão as classes de negócios em que se poderão aceitar riscos, as exclu-
sões básicas, os limites de aceitação e as alçadas. 3.8.3. Prêmios Emiti-
dos: A Resseguradora subscreve contratos de resseguro que visam 
fornecer cobertura para riscos ofertados pelas Sociedades Seguradoras e 
Resseguradoras (denominadas Cedentes). Os contratos são denominados 
facultativos quando são subscritos especificamente para cobrir o risco ofer-
tado individual e facultativamente pelas Cedentes e são denominados de 
automáticos ou de carteira quando a Cedente e a Resseguradora definem 
previamente os tipos e as condições em que os riscos devem ser automati-
camente incluídos no contrato. Os contratos podem ser proporcionais quan-
do a Resseguradora e a Cedente dividem proporcionalmente os prêmios e 
os sinistros originais dos riscos do contrato ou podem ser não proporcionais, 
quando a Resseguradora participa somente nos sinistros acima de determi-
nado valor e recebe da Cedente um prêmio calculado especificamente para 
esta responsabilidade. Para os contratos facultativos os prêmios de ressegu-
ro são registrados integralmente na data de subscrição dos contratos. Para 
os contratos automáticos não proporcionais os prêmios de resseguro tam-
bém são registrados integralmente na data de subscrição dos contratos, 
com base no prêmio mínimo, sendo monitorados durante a vigência do con-
trato e ajustados aos seus valores efetivos no final do período de cobertura. 
Para os contratos automáticos proporcionais os prêmios de resseguro são 
registrados mensalmente com base na estimativa anual fornecida pelas  
Cedentes, com ajustes periódicos baseados na prestação de contas das 
Cedentes, considerando-se os riscos subscritos e enquadrados por tal  
contrato. A Resseguradora contrata coberturas e mantém contratos de  
retrocessão para aumentar sua capacidade de aceitação, restringir sua  
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responsabilidade ao limite de retenção por risco subscrito e mitigar o risco 
de perdas significativas originadas de eventos catastróficos. Os prêmios ce-
didos das retrocessões proporcionais são registrados em consonância com 
o registro dos prêmios das aceitações cobertas por elas. Os prêmios das 
retrocessões não proporcionais são registrados integralmente na data de 
cessão do contrato de retrocessão. As despesas de comercialização são 
registradas de acordo com os mesmos critérios aplicados aos prêmios. Os 
prêmios de riscos vigentes não emitidos (RVNE) são calculados com base 
nos percentuais previstos na Circular Superintendência de Seguros Priva-
dos (SUSEP) nº 485/2014, uma vez que Resseguradora não tem acumulado 
experiência suficiente para uma melhor estimativa. 3.8.4. Prêmios ganhos: 
Para os contratos facultativos, os prêmios e as correspondentes despesas 
de comercialização são apropriados aos resultados pro-rata die, ao longo do 
período de vigência dos riscos envolvidos. Para os contratos automáticos 
proporcionais e para os contratos automáticos não proporcionais do tipo 
Risk Attaching (nos quais os riscos subscritos no período do contrato estão 
cobertos durante todas as suas vigências) os prêmios e as correspondentes 
despesas de comercialização são apropriados aos resultados pro-rata die 
ao longo do período de vigência dos riscos envolvidos nos contratos, confor-
me informações e estimativas de vigências médias fornecidas pelas Ceden-
tes. Para os contratos automáticos não proporcionais do tipo Loss Occuring 
(nos quais estão cobertos os sinistros ocorridos no período de vigência do 
contrato) os prêmios e as correspondentes despesas de comercialização 
são apropriados aos resultados pro-rata die ao longo do período de vigência 
dos contratos.
4. Provisões técnicas - seguros e resseguros: As provisões técnicas são 
constituídas de acordo com as determinações da Resolução CNSP  
nº 281/2013, em vigor desde 30 de janeiro de 2013, Circular nº 462/2013, 
em vigor desde 31 de janeiro de 2013 da Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e disposições complementares. 4.1. Provisão de Prê-
mios Não Ganhos: A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituí-
da pela parte proporcional à vigência a decorrer dos prêmios de resseguro, 
calculada pro-rata die, dos riscos em vigor, sendo determinada, para cada 
tipo de contrato, por informações ou estimativas, com os mesmos critérios 
usados para a apropriação dos prêmios. 4.2. Provisão para Prêmios Não 
Ganhos para Riscos Vigentes mas Não Emitidos (PPNG-RVNE): Esta 
provisão tem a finalidade de contemplar a estimativa para os riscos vigentes 
mas não emitidos, devendo ser constituída para a cobertura dos valores a 
pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer. A metodologia de cálculo 
aplicada pela resseguradora está em consonância com as normas do CNSP, 
Resoluções CNSP nº 281/2013 e Circular nº 462/2013 da Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP) e alterações posteriores. A metodologia en-
contra-se descrita em Nota Técnica Atuarial e, para os ramos que não dis-
põem de histórico de informações com dados estatísticos consistentes para 
a aplicação da metodologia, a provisão é obtida pela aplicação dos percen-
tuais determinados pela Circular n° 485, de 6 de janeiro de 2014 da Supe-
rintendência de Seguros Privados (SUSEP). 4.3. Provisão de Sinistros a 
Liquidar: A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída para a cober-
tura dos valores a pagar por sinistros ocorridos e avisados com base em 
estimativa das indenizações informadas pelas cedentes até a data do balan-
ço. 4.4. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR): O 
objetivo da Provisão de IBNR (Incurred But Not Reported) é de provisionar 
os sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data-base das demonstra-
ções financeiras e é calculada através do triângulo de run-off relativo ao 
período entre a ocorrência e o aviso do sinistro com histórico de 60 meses. 
O cálculo desta provisão visa a cobertura do valor esperado dos sinistros 
ocorridos e ainda não avisados, até a data-base de cálculo, considerando as 
indenizações e despesas relacionadas, de acordo com a responsabilidade 
da Resseguradora. A metodologia de cálculo aplicada pela Resseguradora, 
a qual se encontra descrita em Nota Técnica Atuarial, é calculada com base 
em critério estatístico-atuarial, conhecidos como triângulo de run-off, que 
consideram o desenvolvimento trimestral ou semestral histórico dos avisos 
de sinistros para estabelecer uma projeção futura por período de ocorrência. 
Para os ramos que não dispõem de histórico de informações com dados 
estatísticos consistentes para a aplicação da metodologia disposta na Nota 
Técnica Atuarial, ocasionados pelo pequeno contingente numérico de sinis-
tros computados na base de dados da Resseguradora, a provisão de IBNR 
é obtida pela aplicação dos percentuais determinados pela Circular n° 485, 
de 6 de janeiro de 2014 da Superintendência de Seguros Privados  
(SUSEP). 4.5. Outras provisões técnicas (OPT): É composto, basicamen-
te, pela Provisão Complementar de Prêmios (PCP), cujo objetivo é de provi-
sionar os possíveis desvios da PPNG e PPNG-RVNE ao fixar como data de 
apuração destas provisões, o último dia do mês base. É calculada somente 
pelo déficit entre a média da apuração das provisões em cada dia do mês 
base e o saldo das provisões no final do mês.
5. Teste de adequação dos passivos (Liability Adequacy Test - LAT): 
Conforme Circular SUSEP nº 457, de 14/12/2012, que instituiu o teste de 
adequação de passivos para fins de elaboração das demonstrações finan-
ceiras e definiu regras e procedimentos para a sua realização, a Ressegura-
dora deve avaliar se o seu passivo está adequado, utilizando estimativas 
correntes de fluxos de caixa futuros de seus contratos de resseguro. Se a 
diferença entre o valor das estimativas correntes dos fluxos de caixa e a 
soma do saldo contábil das provisões técnicas na data-base, deduzida dos 
custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relaciona-
dos às provisões técnicas resultar em valor positivo, caberá à sociedade 
supervisionada reconhecer este valor na Provisão Complementar de Cober-
tura (PCC). Os ajustes decorrentes de insuficiências nas demais provisões 
técnicas apuradas no TAP devem ser efetuados nas próprias provisões. Nes-
se caso, a companhia deverá recalcular o resultado do TAP com base nas 
provisões ajustadas, e registrar na PCC apenas a insuficiência remanescen-
te. O TAP foi elaborado bruto de retrocessão, e para a sua realização a 
Resseguradora considerou a segmentação estabelecida pela SUSEP  
nº 457, de 14/12/2012, ou seja, entre Eventos a Ocorrer e Eventos Ocorridos 
e, posteriormente, entre seguros de Danos e seguros de Pessoas. Para a 
elaboração dos fluxos de caixa considerou-se a estimativa de prêmios, sinis-
tros, despesas e impostos, mensurados na data-base de dezembro de 
2014, descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de 
risco (ETTJ), com base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o 
modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros, 
e o uso de algoritmos genéticos, em complemento aos algoritmos tradicio-
nais de otimização não linear, para a estimação dos parâmetros do modelo. 
A taxa de sinistralidade aplicada para cada grupo no Teste de Adequação de 
Passivos de 31 de dezembro de 2014 foi de 15% para o Seguro de Danos. 
Com base no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da Res-
seguradora, data-base de 31/12/2014, concluiu-se que o seu passivo por 
contrato de resseguro está adequado para os Grupos de Eventos a Ocorrer 
e de Eventos Ocorridos, não sendo necessário o ajuste das provisões cons-
tituídas, deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis 
diretamente relacionados às provisões técnicas, visto que estas se mostra-
ram 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.
6. Principais tributos: As despesas de imposto de renda e contribuição 
social do período compreendem os impostos correntes e são calculados à 
alíquota de 15% para imposto de renda acrescida de adicional de 10% aci-
ma dos limites específicos, e a provisão para contribuição social à alíquota 
de 15% do lucro para fins de tributação nos termos da legislação em vigor. 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os 
prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social 
e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do 
imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações 
financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para deter-
minação dos tributos diferidos são de 25% para o imposto de renda e de 
15% para a contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o 
lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação 
das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros 
elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econô-
micos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. As contribuições para 
o PIS são provisionadas pela alíquota de 0,65% e para a COFINS pela alí-
quota de 4%, na forma da legislação vigente.
7. Demais passivos: Fornecedores e outras contas a pagar são mensura-
dos pelo valor de custo e acrescidos de encargos incorridos até a data de 
balanço, quando aplicável.
8. Provisões judiciais, ativos e passivos contingentes: As provisões são 
mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários 
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de tributos, a qual reflita 

estimado de sinistros declarados no Passivo da resseguradora, bem como 
no Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e no Resultado, quando alterada 
alguma das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão cons-
tituída numa determinada data-base. Neste contexto, o Teste de Sensibili-
dade realizado para a AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRI-
CA LATINA RESSEGUROS S.A., na data-base de 31/12/2014, foi aplicado 
sobre a Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) e a 
Provisão de Sinistros a liquidar (PSL), declaradas para todos os grupos 
operacionalizados pela Resseguradora, sendo que os resultados poderão 
ser vistos a seguir:

Valores em reais

Premissas Atuariais
Data-Base: 31/12/2014

Passivo (5) Ativo (6) PLA Resultado (7)

Aumento de 10,0%, sobre 
 a Provisão de IBNR (1) 60 67 4 4
Redução de 10,0%, sobre 
 a Provisão de IBNR (2) (60) (67) (4) (4)
Aumento de 0,5% no Índice de 
 Inflação, aplicado sobre a PSL (3) – – – –
Redução de 0,5% no Índice de 
 Inflação, aplicado sobre a PSL (4) – – – –
(1) Aumento de 10,0 (dez) pontos percentuais sobre a Provisão de Sinistros 
Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR) declarada na data-base, e mantendo 
as demais variáveis. (2) Redução de 10,0 (dez) pontos percentuais sobre a 
Provisão de Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR) declarada na 
data-base, e mantendo as demais variáveis. (3) Aumento de 0,5 (meio) ponto 
percentual no índice de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes 
de pagamento, constantes da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) decla-
rada nas respectivas datas-base analisadas, e mantendo as demais variá-
veis. (4) Redução de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização 
aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, constantes da Provi-
são de Sinistros a Liquidar (PSL) declarada nas respectivas datas-base ana-
lisadas, e mantendo as demais variáveis. (5) Valores que deverão ser adicio-
nados ao passivo da Resseguradora, para apurar o impacto causado no 
Patrimônio Líquido e no Resultado. (6) Valores que deverão ser adicionados 
ao ativo da Resseguradora, para apurar o impacto causado no Patrimônio 
Líquido e no Resultado. (7) Valores obtidos após a dedução do Imposto de 
Renda e Contribuição Social. c. Operações de retrocessão: São utilizadas 
com o objetivo de pulverizar os riscos assumidos pela Resseguradora. A 
Resseguradora transfere parte de determinado risco ou mesmo uma cartei-
ra de riscos em determinado ramo a resseguradores locais, admitidos e/ou 
eventuais. O objetivo da retrocessão é não só pulverizar os riscos, mas ga-
rantir a solidez financeira e estabilidade de resultados da resseguradora, 
com a garantia da liquidação de eventuais sinistros, e ampliação da possibi-
lidade/capacidade de aceitar mais transferências de risco em resseguro.
11. Fatores de risco financeiro: a. Risco de mercado: É o risco de que o 
valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de instrumentos fi-
nanceiros se altere, em virtude da volatilidade das variáveis existentes no 
mercado (taxa de juros, taxa de câmbio, ações, commodities, etc.), causada 
por fatores adversos. As seguintes técnicas são utilizadas para controlar e 
mitigar o risco de mercado: • Análise de fluxo de caixa projetado e revisão 
das obrigações assumidas e instrumentos financeiros utilizados para mitiga-
ção e monitoramento do risco de liquidez. • Análise e monitoramento dos 
saldos a receber e a pagar. (i) Risco cambial: Pelos produtos de seguros 
que são comercializados, a Resseguradora não atua internacionalmente e 
por este motivo não está exposta ao risco cambial significativo decorrente de 
exposição de outras moedas. (ii) Volatilidade no preço das ações: A expo-
sição da Resseguradora à volatilidade no preço das ações é considerada 
baixa em decorrência da política de investimentos adotada pela Ressegura-
dora que aplica seus recursos, basicamente, em títulos públicos federais e 
quotas de fundos de investimentos, os quais são substancialmente compos-
tos por títulos públicos federais. (iii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo 
associado com taxa de juros: A Resseguradora está sujeita ao risco de 
taxas de juros, dada política e o montante aplicados em investimentos remu-
nerados ao CDI. A Resseguradora concentra suas aplicações em uma re-
muneração baseada no CDI e na Selic, ou seja, a Resseguradora está ex-
posta substancialmente a variações na taxa do CDI e Selic, em remunerações 
baseadas em taxas pós-fixadas no momento do investimento em títulos 
públicos federais. As taxas contratadas estão discriminadas na Nota 14.d. 
b. Risco de crédito: É o risco de que um devedor deixe de cumprir os ter-
mos de um contrato ou deixe de cumprí-los nos termos em que foi acordado. 
Mais especificamente, o risco de crédito pode ser entendido como o risco de 
não serem recebidos os valores decorrentes dos prêmios de seguro e dos 
créditos detidos junto as instituições financeiras e outros emissores decor-
rentes das aplicações financeiras, pode ser entendido ainda como o risco de 
concentração, o risco de liquidação ou ainda o risco de descumprimento de 
garantias acordadas. A Resseguradora restringe a exposição a riscos de 
crédito associados a bancos e a caixa e equivalentes de caixa, efetuando 
seus investimentos em instituições conceituadas no mercado financeiro com 
rating de crédito igual à AAA (Mais Alta Qualidade) estabelecidos por agên-
cias de crédito reconhecidas no mercado, tais como Fitch Ratings, Standard 
& Poor’s, Moody’s entre outras, e restringindo suas opções de aplicação em 
títulos públicos federais e quotas de fundos de investimentos, os quais são 
substancialmente compostos por títulos públicos federais. Os limites de ex-
posição são monitorados e avaliados regularmente pela área Financeira da 
Resseguradora e empresa gestora dos investimentos. Qualquer decisão em 
relação ao risco de crédito nos investimentos é aprovada pela administração 
da Resseguradora. A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros 
detidos pela Resseguradora distribuídos por rating de crédito.

31 de dezembro 2014
AAA

Caixa e equivalentes de caixa
 Caixa e bancos 10
Ao valor justo por meio do resultado
 Quotas e fundos de investimentos 17.880
Disponível para venda
 Títulos públicos 60.581
Total 78.461
c. Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco da Companhia não ter 
recursos financeiros suficientes para cumprir suas obrigações ou ter de in-
correr em custos excessivos para fazê-lo. A política da Companhia é manter 
uma liquidez adequada e liquidez contingente para atender suas obrigações 
tanto em condições normais quanto de estresse. Para alcançar este objeti-
vo, a Companhia avalia, monitora e gerencia suas necessidades de liquidez 
em uma base contínua. A tabela abaixo analisa os ativos e passivos finan-
ceiros da Resseguradora, por faixa de vencimento, correspondentes ao pe-
ríodo remanescente no balanço patrimonial.

as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos 
específicos da obrigação. Os passivos contingentes referem-se a obriga-
ções presentes, decorrente de eventos passados e dependentes da ocor-
rência de eventos futuros para a confirmação ou não de sua existência.  
• Não relacionados a sinistros: são classificados como (i) perdas prováveis, 
onde são constituídas provisões de 100% do valor da causa; (ii) perdas pos-
síveis, onde são divulgados, se relevantes, sem que sejam provisionados; e 
(iii) perdas remotas, onde não requerem provisão e divulgação. Relaciona-
dos a sinistros: são classificados como (i) perdas prováveis, onde são cons-
tituídas provisões de 100% do valor da causa; (ii) perdas possíveis, onde 
são divulgados, se relevantes, e constituídas provisões de 50% do valor da 
causa; e (iii) perdas remotas, onde são constituídas provisões de 10% do 
valor da causa, em conformidade com as estimativas históricas da adminis-
tração. Em 31 de dezembro de 2014, a resseguradora não possuía passivos 
contingentes, decorrentes de causas judiciais em geral.
9. Benefícios a empregados: As provisões trabalhistas, principalmente re-
lativos as provisão de férias, provisão de 13º salário e os respectivos encar-
gos sociais, são calculadas e registradas segundo o regime de competência. 
A Resseguradora possui um plano de aposentadoria complementar em fa-
vor de seus empregados, para aqueles que optaram em participar, sob for-
ma de plano de contribuição definida como Plano Fundo Gerador de Bene-
fícios, administrado pela Itaú Vida e Previdência S/A. Em 31 de dezembro de 
2014, a Resseguradora registrou contribuições de R$ 80 (2013 - R$ 0,00), 
classificadas na rubrica “Despesas com pessoal - pessoal Próprio no grupo 
Despesas administrativas”.
10. Gestão de riscos: 10.1. Estrutura da gestão de risco: A Ressegura-
dora segue as normas de gestão de risco do Grupo AXA, adaptando sua 
Política de Gestão de Riscos (RMP) mundial de acordo com o tamanho, mix 
de negócios e complexidade de suas operações na América Latina. Os prin-
cipais objetivos da Política de Gestão de Riscos da Resseguradora são pre-
servar a base de capital da companhia promovendo uma cultura de risco 
proativa, definindo e formalizando o processo de gestão de riscos, bem 
como controlando e desafiando o nível de risco enfrentado pela Companhia. 
A Resseguradora usa ferramentas quantitativas e qualitativas refinadas que 
visam minimizar o potencial de exposições a riscos indesejados. A Ressegu-
radora está exposta a riscos e os diferencia usando as seguintes categorias 
de riscos principais mitigados por diferentes indivíduos e agências de gestão 
de riscos. Um ramo de negócios pode envolver uma exposição a mais de 
uma das seguintes categorias: • Risco de Balanço Patrimonial e Risco de 
Mercado: Risco de Mercado é o risco de uma perda potencial nos valores 
de mercado decorrentes das diversas alterações nas taxas e preços de mer-
cado. O Risco de Balanço Patrimonial surge dos conflitos e inconsistências 
de natureza dos ativos e passivos da AXA. O processo de Tomada de Deci-
são de Investimento foi concebido para mitigar estes riscos a um nível acei-
tável. • Risco de Crédito: O risco de inadimplência da contraparte (o risco 
de a contraparte ser incapaz de cumprir suas obrigações financeiras) e o 
risco de spread (risco de preço resultante de um movimento geral de spre-
ad), os ativos em dinheiro, valores mobiliários de curto prazo, títulos, em-
préstimos e hipotecas subjacentes bem como os recebíveis de recupera-
ções de resseguro. • Risco de Subscrição: O risco de que os preços dos 
produtos e as reservas não cubram adequadamente a experiência de sinis-
tros. A função de Controle de Subscrição e Resseguro foi concebida para 
mitigar estes riscos a um nível aceitável. • Risco de Liquidez: O risco de a 
Resseguradora ser incapaz de financiar ativos ou cumprir obrigações a um 
preço razoável ou, no caso de perturbações extremas do mercado.  
Estes riscos são mitigados pela função de Gestão de Ativos e Passivos.  
• Risco Operacional: O risco e perda resultante de processos internos ina-
dequados ou deficientes, não conformidade com os regulamentos, de pes-
soas e sistemas, ou de eventos externos. Riscos operacionais são identifica-
dos e analisados pela alta administração de acordo com as exigências do 
Grupo AXA. Uma função central de Gestão de Risco Operacional  
foi adotada para apoiar a gestão dos riscos operacionais aplicando as ativi-
dades de gestão de risco operacional e mantendo controles e relatórios ade-
quados dos riscos operacionais. • Risco de Reputação/Marca: O risco de 
que o mercado da Resseguradora ou a imagem dos serviços possa sofrer 
uma queda. Estes riscos são analisados regularmente como parte da Ges-
tão de Risco Operacional e do Processo de Análise de Risco e Rentabilida-
de. A Governança da Gestão de Riscos assegura o desenvolvimento e ma-
nutenção de uma cultura de risco e controle adequada, cobrindo todas as 
categorias de riscos descritas acima. A supervisão da gestão de riscos é 
realizada em diferentes níveis da organização pelos respectivos departa-
mentos de gestão de riscos. O Sistema de Controle Interno garante que to-
dos os riscos pertinentes inerentes aos ramos de negócios da Ressegura-
dora sejam geridos e controlados adequadamente. O objetivo da gestão de 
riscos da Resseguradora é identificar os riscos que possam ameaçar sua 
capacidade permanente de fazer negócios ou ter um impacto negativo subs-
tancial sobre seus ativos, reputação ou capacidade de cumprir suas obriga-
ções com os segurados. 10.2. Risco de resseguro: A Resseguradora ofe-
rece no mercado segurador brasileiro, coberturas de resseguros para as 
carteiras de Responsabilidade Civil, Patrimonial, Riscos de Engenharia, 
Riscos Financeiros, Garantia, Transportes nas modalidades de cota-parte, 
excedente de responsabilidade e excesso de danos por risco e por evento. 
Nossos canais de distribuição compreendem a intermediação de corretores 
de resseguros, bem como de forma direta com as Seguradoras. Os contra-
tos de resseguros proporcionais (cota-parte e excedente de responsabilida-
des) compreendem a aceitação de uma porção proporcional dos riscos rela-
cionados as apólices emitidas pelas cedentes. Os contratos de resseguros 
não proporcionais (excesso de danos por risco e por evento) compreendem 
a aceitação da porção do risco acima de uma prioridade previamente acor-
dada. a. Concentração de Riscos: Segue abaixo a concentração de risco 
aberto por ramo e região, salientando que segundo o disposto no inciso II do 
artigo 2º da Circular nº 214/2010 da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) “o ressegurador local que não possua todas as informações de 
prêmio retido segregadas por região de atuação, para definição do segmen-
to de mercado, deverá considerar que toda a produção está concentrada na 
região 2”.
Ramo Região 2014 2013
Patrimonial 02 6.692 –
Transportes 02 18 –
Aeronáuticos 02 232 –

Prêmios Emitidos 6.942 –
b. Análise de sensibilidade: Há incertezas inerentes ao processo de esti-
mativa das provisões técnicas, quando estas são obtidas através de meto-
dologias estatístico-atuariais. Por exemplo, o atual montante de sinistros 
estimados será confirmado apenas quando todos os sinistros forem efetiva-
mente liquidados pela resseguradora. Isto posto, acrescenta-se que o Teste 
de Sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante 

Descrição
1 a 30 dias ou  

sem vencimento
31 a  

180 dias
181 a  

360 dias
Acima de  
360 dias

Valor custo  
atualizado

Valor de  
mercado

Ajuste de  
avaliação patrimonial

Ao valor justo por meio do resultado
Quotas de fundos de investimentos 17.880 – – – 17.880 17.880 –
Disponíveis para venda
LFT - Letras Financeiras do Tesouro – 9.322 32.928 18.331 60.581 60.581 –
Saldo em 31/12/2014 17.880 9.322 32.928 18.331 78.461 78.461 –

(i) Gerenciamento de risco de liquidez: O gerenciamento do risco de liqui-
dez é realizado pelo departamento Financeiro e tem por objetivo controlar 
os diferentes descasamentos dos prazos de liquidação de direitos e obriga-
ções, assim como a liquidez dos instrumentos financeiros utilizados na ges-
tão das posições financeiras.
12. Gestão de capital: Os objetivos da Resseguradora ao administrar seu 
capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Ressegu-
radora para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir 
esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Resseguradora 
pode rever a política de pagamento de dividendos. A Resseguradora deve 
atender às exigências de capital mínimo estabelecidas pela Superintendên-
cia de Seguros Privados (SUSEP). Os esforços da Resseguradora devem 
sempre estar atentos a tais exigências. O capital da Resseguradora está 
ajustado para permitir limite de retenção em adequação com o plano de 
negócios. Por ser uma empresa em início de operação, a Resseguradora 
mantem nível de capital incluindo margem suficiente com respeito ao capital 
mínimo requerido para o seu plano de negócio para ter agilidade e capaci-
dade de ajustar tal plano caso tenha oportunidade.
13. Disponível: 2014
Caixa 5
Banco HSBC 36

2014
Banco ITAÚ 48
Banco BNP PARIBA 13
Total de Bancos 97
Total Disponível 102
14. Aplicações financeiras: A mensuração do valor de mercado dos títulos 
e valores mobiliários é obtida conforme os critérios abaixo: (i) Títulos públi-
cos federais - foram calculados com base no “Preço Unitário de Mercado”, 
informado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Finan-
ceiros e de Capitais (ANBIMA). (ii) Títulos privados - foram calculados pela 
curva, com base no “Preço Unitário” informado pela instituição financeira 
correspondente à emissão. (iii) Quotas de fundos de investimentos - pelos 
valores das quotas disponibilizados pelos administradores de cada fundo 
para a data do balanço. a. Resumo da classificação das aplicações 
financeiras 31/12/2014 %
Ao valor justo por meio do resultado
Títulos de renda fixa - Fundos de Investimentos 17.880 22,8
Disponíveis para venda
Títulos de renda fixa - Letras Financeiras do Tesouro 60.581 77,2

78.461 100
Circulante 60.130
Não circulante 18.331
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
b. Composição das aplicações financeiras por prazo e por título

Descrição
1 a 30 dias ou  

sem vencimento
31 a  

180 dias
181 a  

360 dias
Acima de  
360 dias

Valor custo  
atualizado

Valor de  
mercado

Ajuste de  
avaliação patrimonial

Ao valor justo por meio do resultado
Quotas de fundos de investimentos 17.880 – – – 17.880 17.880 –
Disponível para venda
LFT - Letras Financeiras do Tesouro – 9.322 32.928 18.331 60.581 60.581 –
Saldo em 31/12/2014 17.880 9.322 32.928 18.331 78.461 78.461 –

c. Movimentação das aplicações financeiras

Descrição
Quotas de fundos  
de investimentos LFT Total

Saldo em 31 de dezembro de 2013 – – –
Aplicações 64.156 59.980 124.136
Resgates (48.646) – (48.646)
Rendimentos 2.794 601 3.395
Imposto de renda (424) – (424)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 17.880 60.581 78.461
d. Taxas Pactuadas
Tipo de Aplicação 31 de dezembro de 2014
Quotas de fundos de investimentos 100,0 a 100,5% do CDI
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 100% Selic
e. Estimativa de valor justo: A Companhia possui como política de gestão 
de risco financeiro, a contratação de produtos financeiros disponíveis  
no mercado brasileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com  

confiabilidade, visando à alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e 
como uma política prudente de gestão de risco de liquidez. A composição 
das aplicações financeiras, são classificadas no Nível 1 para títulos públicos 
e Nível 2 para títulos privados. A tabela a seguir apresenta a análise do 
método de valorização de ativos financeiros trazidos ao valor justo. Os valo-
res de referência foram definidos como se segue: • Nível 1 - títulos com co-
tação em mercado ativo. • Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abran-
gidos no Nível 1, mas que cuja precificação é direta ou indiretamente 
observável. • Nível 3 - títulos que não possuem seu custo determinado com 
base em um mercado observável.
Tipo de aplicação Nível 1 Nível 2 Total
Ao valor justo por meio do resultado
Quotas de fundos de investimentos – 17.880 17.880
Disponíveis para venda
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 60.581 – 60.581

60.581 17.880 78.461
15. Imobilizado: 2013 2014

Descrição
Saldo em  

31 de dezembro Aquisições Baixas
Despesas de  
depreciação Custo

Depreciação  
acumulada

Saldo em  
31 de dezembro -

Valor líquido
Taxas anuais  

depreciação %
Bens móveis de uso
Equipamentos de informática – 402 – (45) 402 (45) 357 20
Móveis e utensílios – 230 – (9) 230 (9) 221 10

– 632 – (54) 632 (54) 578  
Outras imobilizações
Imobilizações em curso – 150 – – 150 – 150 – 
Benfeitorias em imóveis 
 de terceiros – 669 – (106) 669 (106) 563 20

– 819 – (106) 819 (106) 713  
Saldo final em 31 dezembro 
 de 2014 – 1.450 – (160) 1.450 (160) 1.291  

16. Intangível (outros intangíveis) 2014

Descrição
Saldo residual em  

31 de dezembro de 2013 Aquisições Baixas
Despesas de  
amortização Custo

Amortização  
acumulada

Valor  
líquido

Taxas anuais  
amortização %

Desenvolvimento de sistema – 646 – (44) 646 (44) 602 20
Saldo final em 31 dezembro
 de 2014 – 646 – (44) 646 (44) 602

17. Operações com seguros e resseguros: a. Composição dos prêmios 
a receber por ramo - Operações com Seguradoras:
Grupo 2014
Patrimonial 6.642
Transportes 19
Aeronáuticos 232
Total 6.893
b. Movimentação dos prêmios a receber
31 de dezembro 2013 –
Prêmio emitido efetivo 5.520
Recebimento de prêmio (50)
Constituição prêmio RVNE 1.423
31 de dezembro 2014 6.893
O total de prêmios a receber proveniente das operações com “créditos das 
operações com seguros e resseguros” monta R$ 6.893 na data-base destas 
demonstrações financeiras, o montante acima está composto por prêmios 
de “RVNE (Risco vigente não emitido)” e “prêmios emitidos - efetivo”.
Tradicionalmente os prêmios de “RVNE” e “prêmios emitidos - estimado” 
possuem características de vencimento até 30 dias, diferentemente dos 
“prêmios emitidos - efetivos”.
c. Prazos de recebimento:

2014
Prêmios a vencer
De 0 a 30 dias 149
De 31 a 60 dias 1.395
De 61 a 180 dias 3.878
De 181 a 360 dias 48
Total de prêmios a vencer efetivos 5.470
Prêmio RVNE 1.423
Total dos prêmios a vencer 6.893
Não houve provisão de risco de crédito, bem como histórico de inadimplên-
cia na data-base do balanço.
d. Ativos de retrocessão: Ativos de retrocessão por ramo - Composição 
das provisões técnicas

Grupo

Provisão  
de  

prêmios  
não  

ganhos

Provisão  
de  

prêmios  
não  

ganhos -  
RVNE

Provisão  
de  

sinistros  
ocorridos  

mas  
não  

avisados

Despesa  
de  

comercia- 
lização  
diferida

Despesa  
de  

comercia- 
lização  

diferida -  
RVNE

Patrimonial 3.470 1.071 341 (165) (50)
Responsabilidades 1.424 208 108 – –
Transportes 699 – 75 – –
Aeronáuticos 492 159 150 – –
Total 6.085 1.438 674 (165) (50)
e. Movimentação dos ativos de retrocessão - provisões técnicas

31 de dezembro de 2014

 

Provisão  
de  

prêmios  
não  

ganhos

Provisão  
de  

prêmios  
não  

ganhos -  
RVNE

Provisão  
de  

sinistros  
ocorridos  

mas  
não  

avisados

Despesa  
de  

comercia- 
lização  
diferida

Despesa  
de  

comercia- 
lização  

diferida -  
RVNE

31 de dezembro
 2013 – – – – –
Novos contratos 
 emitidos 6.085 – – (165) (50)
Sinistros ocorridos – – 674 – –
Constituição – 1.438 – – –
31 de dezembro
 2014 6.085 1.438 674 (165) (50)
f. Custo de aquisição diferidos

2014
Corretores de Resseguros 953
18. Créditos tributários e previdenciários
a. Apuração do imposto de renda e contribuição social

2014
Descrição IRPJ CSLL
Prejuízo antes dos impostos e após participações (11.700) (11.700)
Adições(exclusões) 3.357 3.357
Base de cálculo (8.343) (8.343)
Alíquotas oficiais - % 25 15
Crédito tributário 2.086 1.252
Adições temporais 777 465
Prejuízo fiscal 2.086 1.252
Receita de Imposto de renda e contribuição Social 2.863 1.717
b. Composição dos créditos tributários
Descrição 2014
Imposto de renda sobre aplicação financeira a compensar 750
Imposto de renda diferido - ajustes temporais 777
Contribuição social diferido - ajustes temporais 465
Total de créditos tributários - circulante 1.992
Imposto de renda diferido - prejuízos fiscais 2.086
Contribuição social diferido - base negativa 1.252
Total de créditos tributários - não circulante 3.338

c. Previsão de realização dos créditos tributários
A previsão de realização dos créditos tributários conforme estudos realiza-
dos pela AXA ocorrerá  a partir de 2018 - R$ 1.639 e 2019 R$ 2.942.
19. Obrigações a pagar

2014
Fornecedores 196
Participações nos lucros a pagar 1.796
Outras contas a pagar (i) 1.965
Total circulante 3.957
(i) Refere-se a valores com partes relacionadas e compras de ativos imobili-
zados em curso ainda não pagos.
Parte relacionada Despesa 2014
Axa Mediterranean Holding, S.A. Serviços prestados consultoria 236
Axa Regional Services, S.A. Serviços prestados consultoria 275
 511
20. Débito das operações com Seguros e Resseguros
a. Passivos de Operações com Resseguradoras
Passivos de Operações com Resseguradoras 2014
Prêmios cedidos 6 596
Comissão (181)
Prêmio RVNE 1 438
Comissão RVNE (50)
Total 7 803
b. Corretores de Resseguros

2014
Corretores de resseguros 995
21. Provisões técnicas - Resseguradora
a. Provisões técnicas e custo de aquisição diferidos por ramo - brutas 
de retrocessão:

31 de dezembro de 2014

Grupo

Provisão  
de  

prêmios  
não  

ganhos

Provisão  
de  

prêmio  
não  

ganho -  
RVNE

Provisão  
de  

sinistros  
a liquidar

Provisão  
de  

sinistros  
ocorridos  
mas não  
avisados

Despesa  
de  

comercia- 
lização  
diferida

Patrimonial 5.038 1.706 – 568 (324)
Responsabilidades 15 – – – –
Transportes – – 10 4 –
Aeronáuticos 176 47 – 31 (7)
Total 5.229 1.753 10 603 (331)
Não houve sinistros suficientes para a elaboração de tabela de desenvolvi-
mento de sinistros. 
b. Movimentação das provisões técnicas e custo de aquisição diferidos 
- brutas de retrocessão

31 de dezembro de 2014

Provisão  
de  

prêmios  
não  

ganhos

Provisão  
de  

prêmio  
não  

ganho -  
RVNE

Provisão  
de  

sinistros  
a liquidar

Provisão  
de  

sinistros  
ocorridos  
mas não  
avisados

Despesa  
de  

comercia- 
lização  
diferida

Saldo anterior – – – – –
Novos contratos 
 emitidos 5.229 – – – (331)
Sinistros ocorridos – – 10 – –
Constituição – 1.753 – 603 –
(–) Pagamento de 
 sinistros – – – – –
(–) Reversões – – – – –
Saldo final 5.229 1.753 10 603 (331)
c. Garantias das provisões técnicas: Os valores contábeis das aplicações 
vinculadas à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em coberturas 
de provisões técnicas são os seguintes: 2014
Provisões técnicas - Resseguradora 7.264
Títulos de renda fixa - privado (ativo circulante) 17.880
Títulos de renda fixa - públicos (ativo circulante) 42.250
Títulos de renda fixa - públicos (ativo não circulante) 18.331
Total das aplicações em garantias das provisões técnicas 78.461
Cobertura excedente 71.197
22. Capital social: O capital social está representado pelo valor de  
R$ 88.066 (R$ 77.800 em dezembro de 2013 a integralizar), totalizando a 
quantidade de 88.869.731 ações ordinárias (77.800.000 em dezembro de 
2013), nominativas, e sem valor nominal. O capital social está assim 
distribuído:
Acionista R$ %
AXA Corporate Solutions Assurance 88.057 99,99
AXA Mediterranean Holding S.A. 9 1
Em atendimento à Resolução CNSP nº 302/2013, a Resseguradora encon-
tra-se adequada quanto ao capital mínimo requerido, conforme demonstra-
do no item (d). a. Reservas: A reserva legal será constituída por 5% do lucro 
líquido do exercício, limitada a 20% do capital social. b. Dividendos: O esta-
tuto social da Resseguradora assegura aos acionistas dividendos mínimos 
obrigatórios correspondente a 1% do lucro líquido de cada exercício, ajusta-
do na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Do resultado 
do exercício são deduzidos, antes de qualquer destinação, a reserva legal e 
os lucros ou prejuízos acumulados. c. Juros sobre o capital próprio: Des-
de 1º de janeiro de 1996, as empresas brasileiras têm a permissão para 
atribuir uma despesa nominal de juros, dedutível para fins fiscais, sobre seu 

capital próprio. Os juros sobre o capital próprio são tratados, para fins contá-
beis, como dividendos e são apresentados nas demonstrações financeiras 
como uma redução do patrimônio líquido. O benefício fiscal relacionado é 
registrado na demonstração do resultado do exercício. d. Patrimônio  
líquido ajustado, margem de solvência e capital mínimo requerido:
Descrição 2014
Patrimônio líquido 80.946
Despesas antecipadas (38)
Créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas 
 de contribuição social (4.580)
Ativo intangível (602)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 75.726
20% do prêmio retido anual médio (12 meses) (172)
33% do sinistro retido anual médio (36 meses) (7)
Margem de solvência (MS) –
Capital base (CB) 60.000
Capital de risco de crédito 3.382
Capital de risco de subscrição 264
Capital de risco operacional 30
Benefício da diversificação (125)
Capital de risco (CR) 3.551
Capital Mínimo Requerido CMR (maior entre MS/CB/CR) 60.000
Suficiência do PLA em relação ao CMR 15.726
Suficiência do PLA em relação ao CMR (%) 26,2
(i) A Resseguradora apurou o capital mínimo requerido na data-base de  
31 de dezembro de 2014 de acordo com os dispostos da Resolução CNSP 
nº 302/13 que trata especificamente do capital de risco de subscrição, CNSP 
nº 283/13 que dispõe sobre os critérios de estabelecimento do capital de 
risco baseado no risco operacional e a CNSP nº 228/10 que trata especifica-
mente do capital de risco de crédito. A Resolução CNSP nº 282/13 refere-se 
ao o capital mínimo requerido para autorização e funcionamento e sobre 
planos corretivos e de recuperação de solvência.
23. Ramos de atuação

31 de dezembro de 2014

Ramo
Prêmios  
Ganhos

Índice de  
Sinistralidade %

Índice de Comissionamento  
(corretagem) %

Patrimonial 271 209,7 16,5
Transportes 4 402,5 25,0
Aeronáuticos 16 189,6 15,0
Total 291 210,8 16,5
24. Detalhamento das contas de resultado
a. Prêmios ganhos: 2014
Prêmios de resseguros 5.520
Riscos vigentes e não emitidos 1.423
Provisão de prêmio não ganho (6.652)

291
b. Sinistros ocorridos: 2014
Indenização de sinistros 10
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) 603

613
c. Custos de aquisição: 2014
Corretagem 1.001
Variação de corretagens diferidas (953)

48
d. Resultado com operação de retrocessão: 2014
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não 
 avisados (IBNR) (674)
Prêmios de resseguros 6.598
Prêmios de resseguros - RVNE 1.438
Comissão (183)
Comissão - RVNE (50)
Variação das despesas de retrocessão (7.308)

(179)
e. Despesas administrativas: 2014
Pessoal próprio 8.778
Serviços de terceiros 3.536
Localização e funcionamento 1.566
Publicidade e propaganda 363
Publicações 113
Depreciação e amortização 204
Despesas administrativas diversas 602

15.162

f. Tributos: 2014
COFINS 124
PIS 122
Taxa de fiscalização 49
Contribuição sindical 37
Outros tributos 353

685
g. Resultado financeiro: 2014
Receita com títulos de renda fixa - privado 3.758
Receita com títulos de renda fixa - público 601
Outras receitas (despesas) financeiras (21)

4.338
25. Outras informações: a. Partes relacionadas: A Resseguradora efetua 
transações comerciais com partes relacionadas que são efetuadas em con-
dições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros,  
vigentes nas datas das operações, como segue: 2014
Ativos de resseguro 1.184
Contas a pagar 511
Débitos de operações com seguros e resseguros 1.560
Receita/(Despesa)

2014
AXA Corporate Solutions Assurance
Prêmios líquidos de comissão (376)
Sinistro - IBNR 135
AXA Mediterranean Holding, S.A.
Despesa administrativa - consultoria (i) (276)
AXA Regional Services, S.A.
Despesa administrativa - consultoria (i) (275)
(i) As operações com a Axa Mediterranean Holding S.A. e com a Axa Regio-
nal Services S.A., referem-se a serviços de consultoria na implantação dos 
negócios da Resseguradora no Brasil. b. Remuneração do pessoal-chave 
da administração: A remuneração paga ou a pagar ao pessoal chave da 
administração (Presidência e Diretoria) por serviços encerados em 31 de 
dezembro de 2014 foi de R$ 2.230. c. Seguros: É política da Resseegura-
dora em manter cobertura de seguros para os bens do ativo imobilizado 
sujeitos a riscos e por montantes considerados suficientes para cobrir even-
tuais sinistros, tendo em vista a natureza de sua atividade. d. Lei 12.973 de 
13 de maio de 2014, conversão da  Medida Provisória nº 627/2013: A Lei 
12.973 de 13 de maio de 2014, conversão da Medida Provisória nº 627/2013, 
promoveu alterações no IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com vigência para 
2015, permitindo ao contribuinte adesão às novas regras já em 2014, de 
forma irretratável. A referida medida provisória dentre outros assuntos, tra-
tou especialmente em harmonizar a legislação tributária com os critérios e 
procedimentos contábeis introduzidos pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, 
bem como a extinção do RTT (Regime Tributário de Transição) e novas re-
gras de tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil com relação aos 
lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e, alterações na 
forma de utilização do ágio. A Companhia não aderiu os efeitos trazidos pela 
Lei 12.973 para o ano de 2014. Com base no texto vigente entende-se que 
para o ano de 2015 não haverá impactos relevantes nas demonstrações 
contábeis desta Companhia. e. Pronunciamentos Contábeis Emitidos Re-
centemente e Aplicáveis em Períodos Futuros: Algumas normas emitidas 
pelo IASB, as quais não estão em vigor para o exercício de 2014, não foram 
adotadas pela Resseguradora, a saber: • Alteração do CPC 38 - Introduz 
novos requerimentos para classificar e mensurar ativos financeiros. Não é 
efetivo até 1º de janeiro de 2015. Em decorrência do compromisso do Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) de manter atualizado o conjunto de normas emitido com 
base nas atualizações feitas pelo IASB são esperados que esses pronuncia-
mentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados pela Superin-
tendência de Seguros Privados (SUSEP)  até a data de sua aplicação obri-
gatória. A Administração da Resseguradora irá avaliar o eventual impacto 
dessas alterações nas suas demonstrações financeiras até a edição pelo 
CPC e aprovação pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
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Diretoria

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas
AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras da AXA Corporate Solutions 
Brasil e América Latina Resseguros S.A. (“Resseguradora”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 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 ex-
plicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Finan-
ceiras
A Administração da Resseguradora é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisiona-
das 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, independente-
mente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações 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 ob-
tenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados 
nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele-
vante 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 de-
monstrações financeiras da Resseguradora 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 Resse-
guradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das prá-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 

pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstra-
ções 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 Resseguradora em 31 de dezembro de 2014, 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
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2013, apresentadas para fins de comparação, não foram audita-
das por nós ou por outros auditores independentes.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2015
Mazars Auditores Independentes Dominique Joseph Marcel Nezan
CRC 2SP023701/O-8 Contador CRC 1SP220825/O-0

Parecer dos Auditores Atuariais Independentes
Aos
Administradores de AXA Corporate Solutions Brasil 
e América Latina Resseguros S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção da AXA Corporate Solutions 
Brasil e América Latina Resseguros S.A., em 31 de dezembro de 2014, 
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade 
com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - 
IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
Responsabilidade da Administração 
A Administração da AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina 
Resseguros S.A. é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de 
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e pelos 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutor, da necessidade, de 
cobertura, das provisões, técnico, da solvência e dos limites, de retenção 
elaborado de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou 
serem necessária para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos atuários independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões 
técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção com base em nossa auditoria atuarial, 
conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que a 
auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro e 
retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção estão livres de 
distorção relevante. 
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas e 
dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas 
avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 

para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de resseguro 
e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e dos 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de AXA 
Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. para planejar 
procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses 
controles internos da AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina 
Resseguros S.A.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. 
Opinião 
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro e 
retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção AXA Corporate 
Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. em 31 de dezembro de 
2014 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as 
normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015
Roberto William Michaelis
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