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Relatório da Administração 
 
 
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 semestre findo em 30 de Junho 
de 2015, 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 todo o território nacional. 
 
A 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$ 11.616 e premio ganho de R$ 5.250. 
O resultado financeiro foi de R$ 4.789 representou 6,7% sobre a carteira de investimentos no período. As reservas 
técnicas somam R$ 15.032. O prejuízo de R$ 3.081 e prejuízos acumulados de R$ 10.200, serão compensados 
conforme estudos técnicos da administração a partir de 2018 e reflete 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 (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, 19 de agosto de 2015. 
 
A Administração. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

intermediárias 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. 
São Paulo – SP 
 
 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Axa Corporate Solutions Brasil e América Latina 
Resseguros S.A (“Resseguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2015 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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 Resseguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  
 
Responsabilidade dos auditores independentes  

 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações  financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os 
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da 
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 Resseguradora. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
 
Opinião  

 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Axa Corporate Solutions Brasil e América Latina 
Resseguros S.A em 30 de junho de 2015, 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.  
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Outros assuntos 

 
A Resseguradora obteve em 25 de agosto de 2014 autorização da SUSEP para operar como resseguradora. 
Consequentemente, as demonstrações financeiras intermediárias relativas ao semestre findo em 30 de junho 
de 2014, apresentadas para fins de comparação, não foram auditadas por nós ou por outros auditores 
independentes.  
 
São Paulo, 19 de agosto de 2015 
 
 
 
Mazars Auditores Independentes S.S. 
CRC 2SP023701/O-8 
 

 
Dominique Joseph Marcel Nezan  
Contador CRC 1SP220825/O-0  
 



AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. 
 

Balanço patrimonial 

Em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
6 

  30 de 31 de 
  junho dezembro 
Ativo Nota

 
de 2015

 
de 2014

 
  

   
Circulante 

 
62.028 77.182

   
   Disponível 13
 

332
 

102
  Caixa e bancos 

 
332

 
102

   
   Aplicações 14
 

41.511
 

60.130
   

   Créditos das operações com seguros e resseguros 17.a
 

9.759
 

6.893
  Operações com seguradoras 

 
9.685

 
6.893

  Operações com resseguradoras 
 

74
    

   Ativos de Resseguro e Retrocessão - Provisões Técnicas 
 

7.167
 

7.982
  Prêmios - Retrocessão 17.d

 
6.154

 
7.308

  Sinistros - Retrocessão 17.d
 

1.013
 

674
   

   Títulos e créditos a receber 
 

1.296 796
  Títulos e créditos a receber 

 
189

 
-
  Créditos tributários e previdenciários 18.b

 
794

 
750

  Outros créditos 19
 

313
 

46
   

   Empréstimos e depósitos compulsórios 
 

342
 

288
   

   Despesas antecipadas 
 

68
 

38
   

   Custo de aquisição diferido 
 

1.553
 

953
  Resseguros 17.f

 
1.553

 
953

   
   Não circulante 
 

52.713 24.873
   

   Realizável a longo prazo 
 

50.808
 

22.980
   

   Aplicações 14
 

44.287
 

18.331
   

   Títulos e créditos a receber 
 

6.521 4.634
  Créditos a receber 

 
45
 

55
  Créditos tributários e previdenciários 18.b

 
6.476

 
4.579

   
   Investimentos 
 

15
 

15
  Outros investimentos 

 
15
 

15
   

   Imobilizado 15
 

1.352
 

1.291
  Bens móveis 

 
547

 
579

  Outras imobilizações 
 

805
 

712
   

   Intangível 16
 

538
 

602
  Outros intangíveis 

 
538

 
602

   
   Total do ativo 
 

114.741
 

102.055
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  30 de 31 de 

  junho dezembro 

Passivo e patrimônio líquido Nota
 

de 2015
 

de 2014
 

  
   

Circulante 27.718 21.109
 

  
 

Contas a pagar 4.446 5.048
 

 Obrigações a pagar 20 2.211 3.957
 

 Impostos e encargos sociais a recolher 376 405
 

 Encargos trabalhistas 21 1.661 557
 

 Impostos e contribuições 198 129
 

  
 

Débitos das operações com seguros e resseguros 22 6.550 8.797
 

 Operações com resseguradoras 5.599 7.802
 

 Corretores de seguros e resseguros 951 995
 

  
 

Depósito de terceiros 1.690 -
 

  
 

Provisões técnicas – resseguradoras 23 15.032 7.264
 

 Provisão de prêmios não ganhos  13.022 6.651
 

 Provisão de sinistros a liquidar  545 10
 Provisão sinistros ocorridos mas não avisados  1.296 603

 
 Outras provisões  169 -

 
    

 
Patrimônio líquido 24 87.023 80.946

 
 Capital social  88.066 88.066

 
 Aumento de capital (em aprovação)  9.157 -

 
 Prejuízos acumulados  (10.200) (7.120) 
  

114.741 102.055

 
 



AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. 
 
Demonstração dos resultados 

Semestres findos em 30 de junho 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Nota

 
2015

 
2014

 
  

  
(Não auditado) 

Prêmios emitidos líquidos 
 

11.616
 

-
 

 Prêmios de Resseguros 
 

11.616
  

     
Variação das provisões técnicas   (6.366) - 

    
 

Prêmios ganhos 26.a
 

5.250
 

-
 

  
   

Sinistros ocorridos 26.b
 

(1.520) -
 

 Sinistros diretos 
 

(749) 
 

 Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 
 

(771) 
 

  
   

Custo de aquisição 26.c
 

(703) -
 

 Despesa de Corretagem 
 

(1.302) 
 

 Variação das despesas de corretagem diferida 
 

599
  

  
   

Resultado com retrocessão 26.d
 

(1.752) 
 

 Receita com retrocessão 
 

339
  

 Despesa com retrocessão 
 

(2.091) 
 

  
   

 Despesas administrativas 26.e
 

(10.440) (3.315) 

 Despesas com tributos 26.f
 

(579) (341) 

  
   

Resultado financeiro 26.g
 

4.790
 

168
 

 Receitas Financeiras 
 

4.894
 

169
 

 Despesas financeiras 
 

(104) (1) 
  

   
Resultado operacional 

 
(4.954) (3.488) 

  
   

Resultado antes dos impostos e participações 
 

(4.954) (3.488) 

 Imposto de renda 18
 

1.185
 

-
 

 Contribuição social 18
 

711
 

-
 

 Participações sobre o lucro 
 

(22) 
 

  
   

Prejuízo líquido do semestre 
 

(3.080) (3.488) 

  
   

Quantidade de ações 
 

99.061.196
 

8.869.731
 

Prejuízo líquido por ação 
 

(0,031) (0,393) 
 
 



AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. 
 
Demonstração dos resultados abrangentes 

Semestres findos em 30 de junho 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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2015

 
2014

 
  

 
(Não auditado) 

Prejuízo líquido do semestre (3.080) (3.488) 
 Outros resultados abrangentes -

  
    
Total do resultado abrangente do semestre (3.080) (3.488) 

 
 



AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. 
 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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  Aumento de    

   capital (em Capital Prejuízos  

  Capital social aprovação) a integralizar acumulados Total
 

  
     

Saldo em 31 de dezembro de 2013 (Não auditado) 77.800 - (77.800) - -
 

 Capital integralizado 77.800 77.800
 

 Aumento de capital (em aprovação) -
 

 Prejuízo líquido do semestre (3.488) (3.488) 
       
Saldo em 30 de junho de 2014 (Não auditado) 77.800 - - (3.488) 74.312

 
  

 
Saldo em 31 de dezembro de 2014 88.066 (7.120) 80.946

 
 Aumento de capital (em aprovação) 9.157 9.157

 
 Prejuízo líquido do semestre (3.080) (3.080) 
       
Saldo em 30 de junho de 2015 88.066 9.157 - (10.200) 87.023

 
 
 



AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. 
 

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) 

Semestres findos em 30 de junho 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
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2015
 

2014

   (Não auditado) 

Atividades operacionais 

    
Prejuízo líquido do semestre (3.080) (3.488) 

    
 Ajustes para: 

  Depreciações e Amortizações 188 50

  
 Variação nas contas patrimoniais 

  Ativos financeiros (7.337) (73.371) 
  Créditos das operações de seguros e resseguros (2.866) -
  Ativos de Resseguro 814 -
  Despesas antecipadas (30) -
  Custos de Aquisição Diferidos (600) -
  Outros ativos (2.440) (378) 
  Contas a pagar (602) 588
  Débitos de operações com seguros e resseguros (2.247) -
  Depósitos de terceiros 1.690 -
  Provisões técnicas - seguros e resseguros 7.768 -
    
Caixa consumido pelas operações (5.662) (73.111) 

  
Atividades de investimento 

 Pagamento pela compra 

  Imobilizado  (185) (1.080) 
  Intangível - (8) 
    
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento (185) (1.087) 

  
Atividades de financiamento 

 Aumento de capital 9.157 77.800
  
Caixa líquido Gerado nas atividades de financiamento 9.157 77.800

  
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 230 113

  
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 102 -

  
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 332 113
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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 6000 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 pelo Conselho de Administração em 19 de agosto 
de 2015. 
 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras 
 

2.1 Base de preparação 
 
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 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos 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 Capitalização e 
Entidades Abertas de Previdência Complementar, estabelecido, pela Circular nº 508/15 da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação 
das políticas contábeis, conforme detalhado na Nota 3. 
 

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

2.3 Conversão e saldos mantidos em moeda estrangeira 
 
As transações denominadas em moeda estrangeira, quando aplicável, são convertidas para a moeda 
funcional, utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos ou perdas de 
conversão de saldos, denominados em moeda estrangeira, resultantes da liquidação de tais transações e 
da conversão de saldos na data de fechamento de balanço, são reconhecidos no resultado do período. 
 
 

3 Principais políticas contábeis 
 
As seguintes políticas contábeis vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos 
apresentados, salvo disposição em contrário. 
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3.1 Disponível 

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

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 financeiros no reconhecimento inicial. A 
Resseguradora classifica seus ativos financeiros 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 ativa e frequente. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, 
principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como 
ativos circulantes, independente da data de vencimento, e são contabilizados por seu valor justo Os 
ganhos ou as perdas decorrentes de variações do valor justo são registrados imediatamente e 
apresentados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no exercício em que ocorrem. 
 
Os fundos de investimentos são avaliados pelo valor da quota informado pelos administradores, na data 
do balanço. 
 

(ii) Disponíveis para venda 

 
Os títulos e valores mobiliários disponíveis para venda são aqueles que não se enquadram nas 
categorias "Mensurados ao valor justo por meio do resultado", "Empréstimos e recebíveis" ou "Mantidos 
até o vencimento", e são reconhecidos pelo seu valor justo. Os juros destes títulos, calculados com o uso 
do método da taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração do resultado em “Resultado 
financeiro”. O ajuste ao valor justo não realizado financeiramente é reconhecido em conta específica no 
patrimônio líquido, líquido dos seus efeitos tributários, e quando realizado por ocasião de sua efetiva 
liquidação ou por perda (“impairment”) considerada permanente, 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 
rendimentos auferidos no período, que são reconhecidos no resultado. 
 
Em 30 de junho de 2015, a Resseguradora não tem ativos financeiros classificados nessa rubrica. 
 

(iv) Empréstimos e recebíveis 

 
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto 
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são 
classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem 
"Prêmios a receber", "Ativos de resseguro", "Contas a receber" e "Demais contas a receber". Os 
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva e são 
avaliados para impairment (recuperação) a cada data de balanço. 
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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 reconhecimento inicial dos ativos 
(um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira 
confiável. 
 
A provisão para riscos sobre créditos para ativos de resseguros 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 anualmente 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 resseguradores, 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 retrocessão. Nos períodos em 
análise, não havia evidências de perda na recuperabilidade 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 valor 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 impairment. A taxa de amortização anual é de 20%.  
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Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 
 

3.7 Depósitos judiciais 

 
A Resseguradora não possui depósitos judiciais de naturezas trabalhista e cível na data base de 
30/06/2015. 
 

3.8 Contratos de resseguros 

 
As principais definições das características de um contrato de resseguro estão descritas no CPC 11 – 
Contratos de Seguros emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.  
 
A Companhia classifica os contratos emitidos como contratos de resseguro quando os contratos 
transferem risco significativo de seguro, assim definido quando pode ser observada a possibilidade de 
pagar benefícios adicionais ao segurado na ocorrência de um evento futuro incerto específico que possa 
afetá-lo de forma adversa e significativa. 
 

3.8.1 Retrocessão 

 
A Resseguradora 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 Resseguradora de suas obrigações em relação ao risco de ser 
ressegurado. 
 
A Resseguradora 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 determinarão as classes de negócios em que se poderão aceitar 
riscos, as exclusões básicas, os limites de aceitação e as alçadas,  
 

3.8.3 Prêmios emitidos 

 
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 
ofertado 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 automaticamente incluídos no contrato. 
 
Os contratos podem ser proporcionais quando 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 determinado valor e recebe da Cedente um 
prêmio calculado especificamente para esta responsabilidade. 
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Para os contratos facultativos os prêmios de resseguro são registrados integralmente na data de 
subscrição dos contratos. 
 
Para os contratos automáticos não proporcionais os prêmios de resseguro também são registrados 
integralmente na data de subscrição dos contratos, com base no prêmio mínimo, sendo monitorados 
durante a vigência do contrato 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 responsabilidade ao limite de retenção por risco subscrito e 
mitigar o risco de perdas significativas originadas de eventos catastróficos. 
 
Os prêmios cedidos 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 Privados (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, conforme 
informações e estimativas de vigências médias fornecidas pelas Cedentes. 
 
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. 
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4.1 Provisão de prêmios não ganhos 

 
A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída 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 encontra-se descrita em Nota Técnica Atuarial e, para 
os ramos que não dispõem de histórico de informações com dados estatísticos consistentes para a 
aplicação da metodologia, a provisão é obtida pela aplicação dos percentuais determinados pela Circular 
n° 485, de 6 de janeiro de 2014 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 

4.3 Provisão de Sinistros a Liquidar 

 
A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída para a cobertura dos valores a pagar por sinistros 
ocorridos e avisados com base em estimativa das indenizações informadas pelas cedentes até a data do 
balanço. 
 

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 demonstrações 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-ff, que 
consideram o desenvolvimento trimestral ou semestral histórico dos avisos de sinistros para 
estabelecer uma projeção futura por período de ocorrência. Para os ramos que não dispõem de histórico 
de informações com dados estatísticos consistentes para a aplicação da metodologia disposta na Nota 
Técnica Atuarial, ocasionados pelo pequeno contingente numérico de sinistros computados na base de 
dados da 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, basicamente, pela Provisão complementar de prêmios (PCP), cujo objetivo é de provisionar 
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.  
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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 financeiras e definiu regras e procedimentos para a sua 
realização, a Resseguradora 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 relacionados às 
provisões técnicas resultar em valor positivo, caberá à sociedade supervisionada reconhecer este valor 
na Provisão Complementar de Cobertura (PCC), quando a insuficiência for proveniente das provisões de 
PPNG, PMBaC e PMBC, as quais possuem regras de cálculos rígidas, que não podem ser alteradas em 
decorrência de insuficiências. Os ajustes decorrentes de insuficiências nas demais provisões técnicas 
apuradas no TAP devem ser efetuados nas próprias provisões. Nesse caso, a companhia deverá 
recalcular o resultado do TAP com base nas provisões ajustadas, e registrar na PCC apenas a 
insuficiência remanescente. 
 
O TAP foi elaborado bruto de 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, sinistros, despesas e 
impostos, mensurados na data base de junho de 2015, descontados pela relevante estrutura a termo da 
taxa de juros livre de risco (ETTJ), com base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o modelo de 
Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros, e o uso de algoritmos genéticos, em 
complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não-linear, para a estimação dos parâmetros do 
modelo. A taxa de sinistralidade aplicada para cada grupo no Teste de Adequação de Passivos de 30 de 
junho de 2015 foi de 52,60% para o Seguro de Danos. 
 
Com base no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da Resseguradora, data-base de 
30/06/2015, 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 constituídas, 
deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às 
provisões técnicas, visto que estas se mostraram superiores aos valores estimados dos fluxos de caixa, 
os quais foram elaborados em conformidade com os parâmetros mínimos estabelecidos pela Circular 
SUSEP nº 457/2012. 
 
 

6 Principais tributos 

 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes 
e são calculados a alíquota de 15% para imposto de renda acrescida de adicional de 10% acima dos 
limites específicos, e a provisão para contribuição social à alíquota de 15% do lucro para fins de 
tributação nos termos da legislação em vigor. 
 
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 determinação dos tributos 
diferidos são de 25% para o imposto de renda e de 15% para a contribuição social. 
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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 econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. 
 
As contribuições para o PIS são provisionadas pela alíquota de 0,65% e para a COFINS pela alíquota de 
4%, na forma da legislação vigente. 
 
 

7 Demais passivos 

 
Fornecedores e outras contas a pagar são mensurados 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 as avaliações atuais de mercado do valor 
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. 
 
Os passivos contingentes referem-se a obrigações presentes, decorrente de eventos passados e 
dependentes da ocorrência 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 possíveis, onde são divulgados, se relevantes, sem 
que sejam provisionados; e (iii) perdas remotas, onde não requerem provisão e divulgação. 

 
Relacionados a sinistros: são classificados como (i) perdas prováveis, onde são constituídas 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 administração. 
 
Em 30 de junho de 2015, a resseguradora não possuía passivos contingentes, decorrentes de causas 
judiciais em geral. 
 
 

9 Benefícios a empregados 

 
As provisões trabalhistas, principalmente relativos as provisão de férias, provisão de 13º salário e os 
respectivos encargos sociais, são calculadas e registradas segundo o regime de competência. 
 
A Resseguradora possui um plano de aposentadoria complementar em favor de seus empregados, para 
aqueles que optaram em participar, sob forma de plano de contribuição definida como Plano Fundo 
Gerador de Benefícios, administrado pela Itau Vida e Previdência S/A. Em 30 de junho de 2015, a 
Resseguradora registrou contribuições de R$ 60 (2014 – R$ 0,00), classificadas na rubrica "Despesas 
com pessoal - pessoal Próprio no grupo Despesas administrativas". 
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10 Gestão de riscos 

 
10.1 Estrutura da gestão de risco 

 
A Resseguradora 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 principais objetivos da Política de Gestão de Riscos da Resseguradora são preservar 
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 Resseguradora 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 
mercado. O Risco de Balanço Patrimonial surge dos conflitos e inconsistências de natureza dos ativos 
e passivos da AXA O processo de Tomada de Decisão de Investimento foi concebido para mitigar 
estes riscos a um nível aceitável. 

 

• 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 spread), os ativos em dinheiro, valores mobiliários de curto prazo, títulos, empréstimos e 
hipotecas subjacentes bem como os recebíveis de recuperações de resseguro.  

 

• Risco de Subscrição: O risco de que os preços dos produtos e as reservas não cubram 
adequadamente a experiência de sinistros. 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 inadequados ou deficientes, não 
conformidade com os regulamentos, de pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Riscos 
operacionais são identificados 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 atividades de gestão de risco operacional e mantendo controles e 
relatórios adequados 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 Gestão de Risco 
Operacional e do Processo de Análise de Risco e Rentabilidade. 

 
A Governança da Gestão de Riscos assegura o desenvolvimento e manutenção 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 departamentos de gestão de 
riscos. O Sistema de Controle Interno garante que todos os riscos pertinentes inerentes aos ramos de 
negócios da Resseguradora sejam geridos e controlados adequadamente.   
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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 substancial sobre seus ativos, 
reputação ou capacidade de cumprir suas obrigações com os segurados. 
 

10.2 Risco de resseguro: 

 
A Resseguradora oferece 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 contratos de resseguros proporcionais (cota-parte e 
excedente de responsabilidades) compreendem a aceitação de uma porção proporcional dos riscos 
relacionados às 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 acordada. 
 

(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 segmento de mercado, deverá considerar que toda a produção está 
concentrada na região 2”. 
 
     30 de 30 de 
     junho junho 
Grupo de Ramo  Nome  Região de 2015 de 2014

       (Não auditado) 

01  Patrimonial  2 8.515 -
03  Responsabilidades  2 995 -
06  Transportes  2 1.377 -
15  Aeronáuticos  2 729 -
        
Total    11.616 -
 

(b) Análise de sensibilidade:  
 
Há incertezas inerentes ao processo de estimativa das provisões técnicas, quando estas são obtidas 
através de metodologias estatístico-atuariais. Por exemplo, o atual montante de sinistros estimados será 
confirmado apenas quando todos os sinistros forem efetivamente liquidados pela resseguradora. 
 
Isto posto, acrescenta-se que a Análise de Sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o 
montante 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 constituída numa determinada data base. 
 
Neste contexto, a Análise de Sensibilidade realizada para a AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E 
AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A., na data base de 30/06/2015, foi aplicada 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: 
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   Data base 
     
   30 de junho de 2015 31 de dezembro de 2014 
            
Premissas Atuariais  Passivo 

(5)
  Ativo

 (6)
 PLA Resultado 

(7)
 Passivo 

(5)
 Ativo

 (6)
 PLA Resultado 

(7)
 

            
Aumento de 10,0%, sobre a 
 Provisão de IBNR (1) 

 
130  80 (30) (30) 60 67 3 3 

Redução de 10,0%, sobre a 
 Provisão de IBNR (2) 

 
(130 ) (80) 30 30 (60) (67) (3) (3) 

Aumento de 0,5% no Índice de 
 Inflação, aplicado sobre a PSL (3) 

 
3  1 1 1 - - - - 

Redução de 0,5% no Índice de 
 Inflação, aplicado sobre a PSL (4) 

 
(3 ) (1) (1) (1) - - - - 

 
Observações: 

 

(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) declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as demais 
variáveis. 

 
(4) Redução 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) declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as demais 
variáveis. 

 
(5) Valores que deverão ser adicionados 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 sobre o lucro liquido.  

 
(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 carteira de riscos em determinado ramo a 
resseguradores locais, admitidos e/ou eventuais. O objetivo da retrocessão é não só pulverizar os riscos, 
mas garantir a solidez financeira e estabilidade de resultados da resseguradora, com a garantia da 
liquidação de eventuais sinistros, e ampliação da possibilidade/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 financeiros se 
altere, em virtude da volatilidade das variáveis existentes no mercado (taxa de juros, taxa de câmbio, 
ações, commodities, etc.), causada por fatores adversos.  
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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 mitigação 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 exposição da Resseguradora à volatilidade no preço das ações é considerada baixa em decorrência da 
política de investimentos adotada pela Resseguradora que aplica seus recursos, basicamente, em títulos 
públicos federais e quotas de fundos de investimentos, os quais são substancialmente compostos 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 aplicado em 
investimentos remunerados ao CDI. 
 
A Resseguradora concentra suas aplicações em uma remuneração baseada no CDI e na Selic, ou seja, a 
Resseguradora está exposta 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 termos de um contrato ou deixe de cumpri-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 decorrentes 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 agências 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. 
 
A Seguradora possui negócios com resseguradores locais e admitidos e neste painel a classificação 
mais baixa obtida segundo as agencias Fitch Ratings, Standard & Poor's e Moody's foi AA-. 
 
Os limites de exposição 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. 
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(c) Risco de liquidez 
 
O risco de liquidez é o risco da Companhia não ter recursos financeiros suficientes para cumprir suas 
obrigações ou ter de incorrer em custos excessivos para fazê-lo. A política da Companhia é manter uma 
liquidez adequada e liquidez contingente para atender suas obrigações tanto em condições normais 
quanto de estresse. Para alcançar este objetivo, a Companhia avalia, monitora e gerencia suas 
necessidades de liquidez em uma base contínua. 
 
A tabela abaixo analisa os ativos e passivos financeiros da Resseguradora, por faixa de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial. 
 
  30 de junho de 2015 
          

Ativos e Passivos 

 1 a 30 dias 

ou sem 

vencimento 

 

Até 1 ano 

 

Acima de

1 ano

 

Total 

           
Ao valor justo por meio do resultado  6.144  

 
  6.144 

 Ativos financeiros disponíveis para venda  1.614  33.753  44.287 79.654 
 Créditos da operações de seguros e resseguros  

 
 9.759   9.759 

 Títulos e créditos a receber  
 
 189  45 234 

           
Total de ativos  7.758  43.701  44.332 95.791 

       
Contas a pagar  

 
 4.446   4.446 

 Passivos de contratos de seguros  
 
 15.032   15.032 

 Débitos das operações de seguros e resseguros  
 
 6.550   6.550 

 Deposito de terceiros  
 
 1.690   1.690 

           
Total de Passivos  -  27.718  - 27.718 

       
   31 de dezembro de 2014 
          

Ativos e Passivos 

 1 a 30 dias 

ou sem 

vencimento 

 

Até 1 ano 

 

Acima de

1 ano

 

Total 

           
Ao valor justo por meio do resultado  17.880  

 
  17.880 

 Ativos financeiros disponíveis para venda  
 
 42.250  18.331 60.581 

 Créditos da operações de seguros e resseguros  
 
 6.893   6.893 

 Títulos e créditos a receber  
 
 

 
 55 55 

           
Total de ativos  17.880  49.143  18.386 85.409 

       
Contas a pagar  

 
 5.048   5.048 

 Passivos de contratos de seguros    8.797    
 Débitos das operações de seguros e resseguros    7.264    
 Deposito de terceiros        
           

Total de Passivos  -  21.109  - 5.048 

  
(i) Gerenciamento de risco de liquidez 

 
O gerenciamento do risco de liquidez é realizado pelo departamento Financeiro e tem por objetivo 
controlar os diferentes descasamentos dos prazos de liquidação de direitos e obrigações, assim como a 
liquidez dos instrumentos financeiros utilizados na gestão das posições financeiras. 
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12 Gestão de capital 

 
Os objetivos da Resseguradora ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Resseguradora 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 estabelecido pela Superintendência 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 inicio de operação, a Resseguradora mantem nível de capital 
incluindo margem suficiente com respeito ao capital mínimo requerido para o seu plano de negocio para 
ter agilidade e capacidade de ajustar tal plano caso tenha oportunidade. 
 
 

13 Disponível 

 
  30 de 31 de 

  junho dezembro 

  de 2015 de 2014

    

Caixa 3 5
Banco HSBC 21 36
Banco Itaú 248 48
Banco BNP Paribas 50 13
Banco Bradesco 5 -
Banco Santander 5 -
    

332 102

 
 

14 Aplicações financeiras 

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

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

(ii) 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. 
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(a) Resumo da classificação das aplicações financeiras 

 

 
30 de junho de 2015

               

  Taxas 

Contratadas

 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

 

Percentual 

de Carteira 

               
Ao valor justo por meio do resultado  

 
    

 
   

   Quotas de fundos de investimentos CDI 6.144  - - - 6.144  6.144 - 7% 
 Disponíveis para venda  

 
    

 
   

   LFT - Letras Financeiras do Tesouro SELIC 1.614  33.753  44.287 79.654  79.654 - 93% 
    

 
    

 
   

  Total  7.758  33.753 - 44.287 85.798  85.798 - 100% 
    

 
    

 
   

  Circulante 41.511 
 
    

 
   

  Não Circulante 44.287 
 
    

 
   

     
 
    

 
   

    31 de dezembro de 2014

               

  Taxas 

Contratadas

 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

 

Percentual 

de Carteira 

               
Ao valor justo por meio do resultado  

 
    

 
   

   Quotas de fundos de investimentos CDI 17.880  - -  17.880  17.880 - 22,8% 
 Disponíveis para venda  

 
    

 
   

   LFT - Letras Financeiras do Tesouro SELIC 42.250  - - 18.331 60.581  60.581 - 77,2% 
    

 
    

 
   

  Total  60.130  - - 18.331 78.461  78.461 - 100% 
    

 
    

 
   

  Circulante 60.130 
 
    

 
   

  Não Circulante 18.331 
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(b) Movimentação das aplicações financeiras 

 

 

Saldo em 

31 de 

dezembro 

de 2014 

 

(+) Aplicações 

 

(-) Resgates

 

(+) Rendimentos

 Saldo em 

30 de 

junho 

de 2015 

           
Quotas de fundos de investimentos 17.880  

 
 12.388 652 6.144 

 LFT - Letras Financeiras do Tesouro 60.581  24.486  9.513 4.100 79.654 
           

Total 78.461  24.486  21.901 4.752 85.798 

 
(c) Taxas pactuadas 

 

Tipo de aplicação 

 30 de

junho

de 2015

31 de

dezembro

de 2014

     
Quotas de fundos de investimentos  100,0 a 100,5% do CDI
LFT - Letras Financeiras do Tesouro  100% selic 100% selic
 

(d) 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 valores de referência foram definidos como se segue: 
 
. Nível 1 - títulos com cotação em mercado ativo. 
 
. Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abrangidos no Nível 1, mas que cuja precificação é direta 

ou indiretamente observável. 
 
. Nível 3 - títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado observável. 
 

30 de junho de 2015 31 de dezembro de 2014

  

 
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

          

Ao valor justo por meio do resultado 

 Quotas de fundos de investimentos 6.144 6.144 17.880 17.880
Disponíveis para venda 

      
 LFT - Letras Financeiras do Tesouro 79.654 

 
79.654 60.581 60.581

  

 
79.654 6.144 85.798 60.581 17.880 78.461
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(d) Ativos de retrocessão 

 
Ativos de retrocessão por ramo – Composição das provisões técnicas 
 

 30 de junho de 2015

         
    Provisão  Provisão   
   Provisão de prêmios Provisão de de sinistros Despesa de Despesa de 
   de prêmios não ganhos - sinistros a ocorridos mas comercialização comercialização 
Grupo  não ganhos RVNE liquidar não avisados diferidas diferidas - RVNE Total

          
Patrimonial  4.133 913 210 561 (141) - 5.676

Responsabilidades  564 65 - 72 - - 701

Transportes  284 - - 50 - - 334

Aeronáuticos  261 75 - 120 - - 456

          
 5.242 1.053 210 803 (141) - 7.167

         
   31 de dezembro de 2014

          
    Provisão  Provisão   
   Provisão de prêmios Provisão de de sinistros Despesa de Despesa de 
   de prêmios não ganhos - sinistros a ocorridos mas comercialização comercialização 
Grupo  não ganhos RVNE liquidar não avisados diferidas diferidas - RVNE Total

          
Patrimonial  3.470 1.071 - 341 (165) (50) 4.667

Responsabilidades  1.424 208 - 108 - - 1.740

Transportes  699 - - 75 - - 774

Aeronáuticos  492 159 - 150 - - 801

          
 6.085 1.438 - 674 (165) (50) 7.982
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(e) Movimentação dos ativos de retrocessão – provisões técnicas 

 
   Provisão  Provisão   
  Provisão de prêmios Provisão de de sinistros Despesa de Despesa de 
  de prêmios não ganhos - sinistros a ocorridos mas comercialização comercialização 
 não ganhos RVNE liquidar não avisados diferidas diferidas - RVNE Total

         
Saldo no início do período 6.085 1.438 - 674 (165) (50) 7.982 
 Novos contratos emitidos 1.384 - - - 112 - 1.496 
 Diferimento pelo risco decorrido (2.227) - - - (88) - (2.315) 
 Sinistros ocorridos - - 210 - - - 210 
 Outras constituições - 1.240 - 467 - 64 1.771 
 Outras reversões - (1.625) - (338) - (14) (1.977) 
         
Saldo no final do período 5.242 1.053 210 803 (141) - 7.167 
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(f) Custo de aquisição diferidos 
 

30 de 31 de 

  junho dezembro 
  de 2015 de 2014 
  

Corretores de Resseguros 1.553 953
   

 1.553 953

 
 

18 Créditos tributários e previdenciários 

 
(a) Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 

 
30 de 30 de 

  junho junho 
  de 2015 de 2014 
  (Não auditado) 

Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social 
(CSLL) e após participações (A) (4.976) (3.488) 
Alíquota vigente 40% 40% 
Imposto de renda e contribuição social (a taxa nominal) (B) (1.990) (1.395) 
   
Diferenças permanentes  237  
   
   
Total dos efeitos do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes 
e temporárias( C )  95  
Total de imposto de renda e contribuição social (D = B + C) (1.896)  
   
Taxa efetiva (D/A) 38%  
 

(b) Composição dos créditos tributários 

 
 30 de 31 de 
  junho dezembro 
  de 2015 de 2014
  

  Imposto de renda sobre aplicação financeira a compensar 794 750
    
Total de créditos tributários - circulante 794 750

  
  Imposto de renda diferido - prejuízos fiscais 3.528 2.085

Contribuição social diferido - base negativa 2.117 1.252
    
Imposto de renda diferido - ajustes temporais 519 777
Contribuição social diferido - ajustes temporais 312 465
    
Total de créditos tributários - não circulante 6.476 4.579
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(c) Previsão de realização dos créditos tributários 

 
(i) Com base em estudos realizados pela AXA, estima-se que os créditos tributários serão realizados 

em 2018 (R$ 1.639), 2019 (R$ 3.508) e 2010 (R$ 1.329).  
 
 

19 Outros créditos 

 
30 de 31 de 

 
junho dezembro 

 de 2015 de 2014 

  
Adiantamento de 13º salário 215 46
Adiantamento salários 84 -
Adiantamento de viagens 14 -
    

 
313 46

 
 

20 Obrigações a pagar 

 
 30 de 31 de 

 junho dezembro 

de 2015 de 2014

   

Fornecedores 536 1.650
Participações nos lucros a pagar 1.127 1.796
Contas a pagar - partes relacionadas 548 511
   

2.211 3.957

 
(ii) Refere se a valores com partes relacionadas conforme abertura abaixo: 
 

Parte relacionada 

  30 de

junho

de 2015

31 de

dezembro

de 2014

   
 

 
  AXA MEDITERRANEAN HOLDING, S.A.  (1)  253
 

236
 AXA REGIONAL SERVICES, S.A.  (1)  295

 
275

        

 
 

 
 548 511

  
(1) Consultoria com implantação dos negócios da Resseguradora no Brasil. 
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21 Encargos trabalhistas 

 

 

30 de

junho

de 2015

31 de

dezembro

de 2014

  
Provisão de 13º salário e encargos 504
Provisão de férias e encargos 1.157 557
    

 
1.661 557

 
 

22 Débito das operações com seguros e resseguros 

 

 

30 de

junho

de 2015

31 de 

dezembro

de 2014

  

Prêmios cedidos 4.546 6.414
Prêmio RVNE 1.053 1.388
    

 
5.599 7.802

  
Corretores de seguros e resseguros 951 995
  

6.550 8.797
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23 Provisões técnicas – Resseguradora 

 
(a) Provisões técnicas e custo de aquisição diferidos por ramo - brutas de retrocessão 

 
 30 de junho de 2015

           
    Provisão  Provisão    
   Provisão de prêmios Provisão de de sinistros Despesa de Despesa de Provisão de 
   de prêmios não ganhos - sinistros a ocorridos mas comercialização comercialização despesas 
Grupo  não ganhos RVNE liquidar não avisados diferidas diferidas - RVNE relacionadas Total

           
Patrimonial  6.899 4.154 525 1.088 (101) (26) 169 12.708

Responsabilidades  535 109  60 - - - 704

Transportes  6 739 20 7 - (45) - 727

Aeronáuticos  535 217  141 - - - 893

           
Total  7.975 5.219 545 1.296 (101) (71) 169 15.032

          
   31 de dezembro de 2014

           
    Provisão  Provisão    
   Provisão de prêmios Provisão de de sinistros Despesa de Despesa de Provisão de 
   de prêmios não ganhos - sinistros a ocorridos mas comercialização comercialização despesas 
Grupo  não ganhos RVNE liquidar não avisados diferidas diferidas - RVNE relacionadas Total

           
Patrimonial  5.038 1.706 - 568 - (324) - 6.988

Responsabilidades  15 - - - - - - 15

Transportes  - - 10 4 - - - 14

Aeronáuticos  176 47 - 31 - (7) - 247

           
Total  5.229 1.753 10 603 - (331) - 7.264
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(b) Desenvolvimento de sinistros 

 
A tabela abaixo demonstra a atual estimativa dos sinistros ocorridos comparado com as 
correspondentes estimativas de anos anteriores: 
 
  Bruto de retrocessão 

         

       Junho 

         

Incorrido (+) IBNR  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

- Até a data-base  - - - - - 2.132 
- Um ano mais tarde  - - - - -  
- Dois anos mais tarde  - - - -   
- Três anos mais tarde  - - -    
- Quatro anos mais tarde  - -     
- Cinco anos mais tarde  -      
         
Posição em 30/06/2015  - - - - - 2.132 

         
       Junho 
         
Pago acumulado  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

- Até a data-base  - - - - - (123) 
- Um ano mais tarde  - - - - -  
- Dois anos mais tarde  - - - -   
- Três anos mais tarde  - - -    
- Quatro anos mais tarde  - -     
- Cinco anos mais tarde  -      
         
Posição em 30/06/2015  - - - - - (123) 

         
Provisão de sinistros em 
 30/06/2015 

 
-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

2.009
 

Falta acumulada (R$)   - - - - -  
Falta acumulada (%)  - - - - -  
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  Líquido de retrocessão 

         

         

        Junho 

         

Incorrido (+) IBNR  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

        

- Até a data-base  - - - - - 1.745 
- Um ano mais tarde  - - - - -  
- Dois anos mais tarde  - - - -   
- Três anos mais tarde  - - -    
- Quatro anos mais tarde  - -     
- Cinco anos mais tarde  -      
         
Posição em 30/06/2015  - - - - - 1.745 

         
        Junho 
         
Pago acumulado  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

- Até a data-base  - - - - - (123) 
- Um ano mais tarde  - - - - -  
- Dois anos mais tarde  - - - -   
- Três anos mais tarde  - - -    
- Quatro anos mais tarde  - -     
- Cinco anos mais tarde  -      
         
Posição em 30/06/2015  - - - - - (123) 

         
Provisão de sinistros em 
 30/06/2015 

 
-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

1.622
 

Falta acumulada (R$)   - - - - -  
Falta acumulada (%)  - - - - -  
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(c) Movimentação das provisões técnicas e custo de aquisição diferidos - brutas de retrocessão 

 
   Provisão  Provisão  Despesa de  

    Provisão de prêmios Provisão de de sinistros Despesa de comercialização Provisão de 
    de prêmios não ganhos - sinistros a ocorridos mas comercialização diferidas - despesas 
    não ganhos RVNE liquidar não avisados diferidas RVNE relacionadas Total 

            
Saldo no início do período 5.229 1.753 10 603 - (331) - 7.264 

  Novos contratos emitidos 11.541 - - - (114) - - 11.427 
  Diferimento pelo risco decorrido (8.794) - - - 13 - - (8.781 ) 

 Sinistros ocorridos - - 535 - - - - 535 
  Pagamentos sinistros/despesas - - - - - - (123) (123 ) 

 Outras constituições - 4.737 - 699 - 334 292 6.062 
  Outras reversões - (1.272) - (6) - (74) - (1.352 ) 

           
Saldo no final do período 7.976 5.218 545 1.296 (101) (71) 169 15.032 
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(d) Garantias das provisões técnicas 

 
Os valores contábeis das aplicações vinculadas à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em 
coberturas de provisões técnicas são os seguintes: 
 

30 de

junho

de 2015

31 de 

dezembro

de 2014

  
Provisão de prêmios não ganhos 13.022 6.652
Provisão de sinistros a liquidar 545 10
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 1.296 602
Provisão de despesas relacionadas 169 -
    
Total das provisões técnicas 15.032 7.264
  
Ativos redutores das reservas 
 Provisão de prêmios não ganhos resseguros (1.291) -
 Recuperação de sinistros a liquidar (210) -
    
Total de exclusões (1.501) -
  
Total das provisões técnicas para cobertura 13.531 7.264
  
Composição dos ativos vinculados as provisões técnicas 
 Quotas e fundos de investimentos - 17.880
 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 79.654 60.581
  
Total dos ativos vinculados a cobertura das provisões técnicas 79.654 78.461
    
Suficiência 66.123 71.197

 
 

24 Capital social 

 
O capital social está representado pelo valor de R$ 97.223 (R$ 88.066 em dezembro de 2014), totalizando 
a quantidade de 99.061.196 ações ordinárias (88.869.731 em dezembro de 2014), nominativas, e sem 
valor nominal. 
 
O capital social está assim distribuído: 
 

 
R$ %

    

AXA Corporate Solutions Assurance 97.222 99,99
AXA Mediterranean Holding S.A 1 0,01
    
Total 97.223 100
 
Em atendimento à Resolução CNSP no 302/2013, a Resseguradora encontra-se adequada quanto ao 
capital mínimo requerido, conforme demonstrado no item (d). 
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(a) Reservas 
 
A reserva legal será constituída por 5% do lucro liquido do exercício, limitada a 20% do capital social. 
 

(b) Dividendos 
 
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, a reserva 
legal e os lucros ou prejuízos acumulados.  
 

(c) Juros sobre o capital próprio 
 
Desde 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 contábeis, 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 
 

 

30 de

junho

de 2015
 

31 de

dezembro

de 2014
 

  
  

Patrimônio líquido 87.023
 

80.946
 

Despesas antecipadas (68) (38) 
Créditos tributários sobre prejuízos fiscais e  
 bases negativas de contribuição social (5.645) (4.580) 
Ativo intangível (538) (602) 
   
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 80.772

 
75.726

 
  

 
 

Capital base (CB) 60.000
 

60.000
 

  
 

 
Capital de risco de crédito 1.772

 
3.382

 
Capital de risco de subscrição 1.264

 
264

 
Capital de risco operacional 62

 
30
 

Beneficio da diversificação (395) (125) 
   
Capital de risco (CR) 2.703

 
3.551

 
  

 
 

Capital Mínimo Requerido CMR (maior entre CB e CR) 60.000
 

60.000
 

  
 

 
Suficiência do PLA em relação ao CMR - R$ 20.772

 
15.726

 
Suficiência do PLA em relação ao CMR (%) 34,6%

 
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 especificamente do capital de risco de crédito. A 
Resolução CNSP nº282/13 refere-se ao o capital mínimo requerido para autorização e funcionamento e 
sobre planos corretivos e de recuperação de solvência. 
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25 Ramos de atuação 
 
  30 de junho  
               
   Prêmios ganhos  Sinistralidade %  Comissionamento %  
               
Grupo  2015  2014  2015  2014  2015  2014 

                
Patrimonial  4.010  -  26,04  -  15,94  - 

 Responsabilidades  352  -  17,11  -  6,47  - 
 Transportes  692  -  44,12  -  0,33  - 
 Aeronáuticos  196  -  56,08  -  19,59  - 
                

Total  5.250  -  28,95  -  13,38  - 
  

 
26 Detalhamento das contas de resultado 

 
(a) Prêmios 

 

 

30 de
junho

de 2015

30 de
junho

de 2014
   (Não auditado) 

Prêmios de resseguros 7.222
 

-
 Prêmios de risco vigente e não emitido 4.394

 
-
 Variação das provisões técnicas (6.366) -
     

Prêmios Ganhos 5.250
 

-
  

(b) Sinistros ocorridos 
 

 

30 de
junho

de 2015

30 de
junho

de 2014
   

 
(Não auditado) 

Indenizações avisadas (536) -
 Despesas com sinistros (213) -
 Sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR (693) -
 Provisão despesa relacionada - IBNR (78) -
     

Total (1.520) -
  

(c) Custos de aquisição 
 

 

30 de
junho

de 2015

30 de
junho

de 2014
   

 
(Não auditado) 

Corretagem (1.302) -
 Variação despesa de comercialização diferida 599

 
-
     

Total (703) -
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(d) Resultado com operação de retrocessão 

 
30 de

junho

de 2015

30 de

junho

de 2014

  (Não auditado) 

Receita com retrocessão 
 Indenizações avisadas 210
 Sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR 129 -
  
Despesa com retrocessão 
 Prêmios cedidos (1.272) -
 Prêmios cedidos -RVNE 335
 Variação das provisões técnicas (1.154) -
    
Total (1.752) -

 
(e) Despesas administrativas 

 
30 de

junho

de 2015

30 de

junho

de 2014

  (Não auditado) 

Pessoal próprio (7.138) (1.534) 
Serviços de terceiros (1.378) (578) 
Localização e funcionamento (1.482) (740) 
Publicidade e propaganda (133) -
Publicações (55) -
Donativos e contribuições (114) -
Outras despesas (140) (463) 
    
Total (10.440) (3.315) 

 
(f) Despesas com tributos 

 
30 de

junho

de 2015

30 de

junho

de 2014

  (Não auditado) 

Cofins (347) -
PIS (57) -
Taxa de fiscalização (97) -
Outros tributos (78) (341) 
    
Total (579) (341) 
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(g) Resultado financeiro 

 
30 de

junho

de 2015

30 de

junho

de 2014

  (Não auditado) 

Receitas títulos privados 652 169
Receitas títulos públicos 4.100 -
Operações de resseguro 77 -
Outras receitas/(despesas) financeiras (39) (1) 
    
Total 4.790 168

 
 

27 Outras informações 

 
(a) Partes relacionadas 

 
A Resseguradora efetua transações comerciais com partes relacionadas que são efetuadas em 
condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros, vigentes nas datas das 
operações, como segue: 

 
  Ativo  Passivo Receitas / (Despesas) 

          

Partes relacionadas 

 30 de

junho

de 2015

 31 de

dezembro

de 2014

30 de

junho

de 2015

 31 de

dezembro

de 2014

30 de

junho

de 2015

 30 de 

junho 

de 2014 

        (Não auditado ) 

AXA Seguros S.A  858 1.668  (704) - 
AXA MEDITERRANEAN HOLDING, S.A.   253 276  -  
AXA REGIONAL SERVICES, S.A.,    295 275  -  
AXA Corporate Solutions Assurance  1.658 1.184 771 1.560 474 -  
          
Total  2.516 2.852 1.319 2.111 (230) -  

 
(i) As operações com a AXA Mediterranean Holding S.A e com a AXA Regional 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 30 de junho de 2015 foi de R$ 2.306 (30 de junho 2014 R$ 604). 
 

(c) Seguros 

 
É política da Resseguradora em manter cobertura de seguros para os bens do ativo imobilizado sujeitos 
a riscos e por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, tendo em vista a 
natureza de sua atividade. 
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(d) Pronunciamentos Contábeis Emitidos Recentemente e Aplicáveis em Períodos Futuros 
 
Em decorrência do compromisso do Comitê 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 pronunciamentos e modificações sejam editados 
pelo CPC e aprovados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) até a data de sua aplicação 
obrigatória. 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) 
 

(e) Medida Provisória nº 675/2015 
 
A Medida Provisória nº 675/2015 majorou a alíquota da CSLL das sociedades seguradoras para 20%, 
com aplicação para os períodos de apuração a partir de setembro de 2015.  
 

(f) Circular SUSEP 517/2015 
 
A SUSEP publicou em 30/07/2015 a circular nº 517 que dispõe sobre provisões técnicas; teste de 
adequação de passivos; ativos redutores; capital de risco de subscrição, crédito, operacional e mercado; 
constituição de banco de dados de perdas operacionais; plano de regularização de solvência; registro, 
custódia e movimentação de ativos, títulos e valores mobiliários garantidores das provisões técnicas; 
formulário de informações periódicas - FIP/SUSEP; Normas contábeis e auditoria contábil independente 
das seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e 
resseguradores; exame de certificação e educação profissional continuada do auditor contábil 
independente e sobre os Pronunciamentos Técnicos elaborados pelo Instituito Brasileiro de Atuária - IBA, 
posteriormente os impactos dessa circular serão analisados pela Resseguradora. 
 
 
 

*          *          * 
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