
 

KPDS 126209 

      

  

Omint Seguros S.A. 
 

Demonstrações financeiras 
intermediárias em 30 de junho de 2015 

 

  

      

  



 
Omint Seguros S.A. 

Demonstrações financeiras intermediárias em  
30 de junho de 2015 

 

2 

Conteúdo 
 
 

Relatório da Administração 3 
 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações  
financeiras intermediárias  4 
 

Balanços patrimoniais 6 
 

Demonstração do resultado 7 
 

Demonstração de resultado abrangente 8 
 

Demonstração da mutação do patrimônio líquido 9 
 

Demonstração do fluxo de caixa (método direto) 10 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias  11 
 



 

3 

Relatório da Administração 
 

 

 
O Grupo Omint celebra os 35 anos no Brasil com uma novidade que vai mudar o mercado 
Segurador brasileiro. 
 
A Omint está lançando a Omint Seguros, nova empresa do Grupo Omint com foco em Seguro 
de Vida e de Viagem, para oferecer um cuidado a mais para empresas e pessoas. 
 
A Omint se consolidou como um grupo empresarial sólido e respeitado, capaz de crescer ainda 
mais. Nesse desafio, novos horizontes e oportunidades se abrirão, fortalecendo ainda mais os 
nossos negócios e relacionamento. 
 
Os primeiros seguros a serem comercializados, a partir do segundo semestre de 2015, serão 
Seguro Viagem e Seguro de Vida em Grupo, este último exclusivo para o mercado corporativo, 
que atenderá às necessidades de diferentes segmentos de empresas, de acordo com o porte e 
políticas de benefícios. Os produtos poderão ser formatados sob medida, com coberturas 
diferenciadas entre níveis hierárquicos, além de contar com altos valores de cobertura. Um 
diferencial pensado para o público Premium Omint. 

 
São Paulo, 13 de agosto de 2015 
 
 
A Administração 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Aos 
Administradores e Acionistas da 
Omint Seguros S.A. 
São Paulo - SP 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Omint Seguros S.A. 
(“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2015 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, da mutação do patrimônio 
líquido e do fluxo de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras intermediárias 
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras intermediárias livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.  
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeirascom 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras intermediárias estão livres de distorção relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras 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 intermediárias da 
Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.  
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Opinião  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Omint Seguros 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. 
 
 
São Paulo, 28 de agosto de 2015 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
Fernando Antonio Rodrigues Alfredo 
Contador CRC 1SP252419/O-0 
 
 
 
 
 
 

 
  



Omint Seguros S.A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2015 e em 31 de dezembro de 2014

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota
Junho de 

2015
Dezembro 

de 2014 Passivo Nota
Junho de 

2015
Dezembro 

de 2014

Circulante 24.535       23.494        Circulante 325         131             

Disponível 2                100             Contas a pagar 325         131             

Caixa e bancos 2                100             Impostos e contribuições 6 325         131             

Aplicações financeiras 4 24.329       23.394        Patrimônio Líquido 24.210    23.363        

Títulos e créditos a receber 204            -                  Capital social 7 23.000    23.000        
Reservas de lucros 363         363             

Créditos tributários e previdenciários 5 204            -                  Lucros acumulados 847         -                 

Total do Ativo 24.535     23.494      Total do Passivo e Patrimônio Líquido 24.535  23.494      

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Omint Seguros S.A.

Demonstração do resultado

Semestre findo em 30 de junho de 2015

(Em milhares de Reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

Nota 2015

Despesas administrativas      (2)                

Resultado financeiro 8 1.394           

Resultado operacional 1.392           

Resultado antes dos impostos e participações 1.392           

Imposto de renda 9 (336)            
Contribuição social 9 (209)            

Lucro líquido do semestre 847              

Quantidade de ações 23.000         

Lucro por lote de mil ações (R$) 36,83           

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Omint Seguros S.A.

Demonstração de resultado abrangente

Semestre findo em 30 de junho de 2015 

(Em milhares de Reais )

2015

Lucro líquido do semestre e Resultado abrangente 847           

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

8



Omint Seguros S.A.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido

Semestre findo em 30 de junho de 2015

(Em milhares de Reais)

Capital Reserva Lucros
social de lucro acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 23.000        363       -                    23.363      

Lucro líquido do semestre -                   -            847               847           

Saldos em 30 de junho de 2015 23.000        363       847               24.210      

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Omint Seguros S.A.

Demonstração do fluxo de caixa (método direto)

Semestre findo em 30 de junho de 2015

(Em milhares de Reais )

2015

Atividade Operacionais
Pagamento de CSLL e IRPJ (351)                
Resgate Aplicação 255                 
Outros pagamento Operacionais (2)                    

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (98)                  

Caixa e Equivalente de Caixa
No ínício do Semestre 100                 
No fim do Semestre 2                     

Redução de Caixa e Equivalente de Caixa (98)                  

Conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais

Lucro do Semestre 847                 

Diminuição das contas do Ativo (1.139)             
Créditos tributários (Impostos a compensar) (204)                
Aplicações financeiras (935)                

Aumento das contas do Passivo 194                 
Tributos e Contribuições a recolher 194                 

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (98)                  

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

1 Contexto operacional 
A Omint Seguros S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado constituída em 15 de julho 
de 2014, autorizada a operar pela portaria SUSEP nº 6244 publicada no Diário Oficial da União 
em 12 de maio de 2015 e alterada para Seguradora no estatuto social em 08 de julho de 2015. Já 
constam aprovados na SUSEP os produtos “seguro viagem coletivo”  e “seguro vida em grupo”. 
Outros produtos estão em curso aguardando aprovação. A previsão de comercialização dos seus 
produtos terá inicio no quarto trimestre de 2015. 
 
O endereço da sede da Seguradora é Rua Franz Schubert, 33, 3º andar, sala 3C, Jardim 
Paulistano no município de São Paulo - SP. Tem por objeto social a exploração de seguros de 
pessoas em todo o território nacional.  
 
A Seguradora é integrante do Grupo Omint. Sua controladora direta é VL Participações Ltda. e  
o controlador em última instância é Villa Larroudet y Compania S.A., sediadas no Brasil e na 
Argentina, respectivamente. 
 

2 Base de elaboração e apresentação 
Em consonância à Circular SUSEP nº 508 de 09 de janeiro de 2015, as demonstrações 
financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aprovadas pela SUSEP. 
 
Na elaboração das presentes demonstrações financeiras intermediárias, foi observado o modelo 
de publicação contido na referida circular, sendo apresentadas segundo os critérios de 
comparabilidade estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21. A Seguradora foi criada em 15 de 
julho de 2014, e portanto as demonstrações do resultado, do fluxo de caixa, de resultado 
abrangente e da mutação do patrimônio líquido não estão sendo apresentadas de forma 
comparativa. 
 
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras intermediárias pela 
Administração foi realizada em 13 de agosto de 2015. 
 

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

2.2 Moeda funcional e de apresentação 
As demonstrações financeiras intermediárias estão apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional e de apresentação da Seguradora. Exceto quando indicado, as informações estão 
expressas em milhares de reais (R$(000)) e arredondadas para o milhar mais próximo. 
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2.3 Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as normas do CPC 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As notas explicativas 
listadas abaixo incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas 
contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações contábeis; (ii) informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste dentro do próximo período financeiro: 
 

• Nota 5 - Créditos tributários e previdenciáros. 

• Nota 4 - Aplicações financeiras 

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

3.1 Caixa e bancos 
Incluem caixa e depósitos bancários mantidos em instituições financeiras e são representados 
por disponibilidades em moeda nacional. 
 

3.2 Aplicações financeiras 
A Seguradora classifica seus ativos financeiros em uma das seguintes categorias: valor justo por 
meio do resultado, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação dentre 
as categorias é definida pela Administração no momento inicial e depende da estratégia pela 
qual o ativo foi adquirido. As aplicações em quotas de fundos de investimento, foram 
classificadas como valor justo por meio do resultado. 
 

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

(ii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos até o vencimento, então 
tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos 
mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda 
por redução ao valor recuperável.  
 

(iii) Ativos financeiros disponíveis para venda 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos e não são 
classificados em nenhuma das categorias anteriores. Esses ativos financeiros são registrados 
pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são 
reconhecidas no patrimônio líquido, líquidas dos respectivos efeitos tributários.  
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(iv) Determinação do valor justo 
Valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um 
passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na realização de uma transação justa 
de mercado na data de balanço. O valor justo das aplicações em fundos de investimento foi 
registrado com base nos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras 
administradoras desses fundos.  
 

3.3 Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% 
sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 (120 no semestre) e a contribuição 
social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. A despesa 
com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O 
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam 
relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto corrente é o 
imposto a pagar sobre o lucro tributável calculado com base nas alíquotas vigentes na data de 
balanço. 
 

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais 
e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos 
à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferido são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida 
em que sua realização não seja provável. 
 

4 Aplicações financeiras 
 

a. Composição das aplicações financeiras  
 

 

  

  Em 30 de junho de 2015 

Aplicação / classificação 
Valor do custo 

atualizado

 
Valor 
justo  Valor contábil

    
Quotas de fundos de investimento abertos 24.329 24.329  24.329
    
Valor justo por meio do resultado 24.329 24.329  24.329
    
    
Total 24.329 24.329  24.329
    
Ativo circulante 24.329 24.329  24.329

  Em 31 de dezembro de 2014 

Aplicação / classificação 
Valor do custo 

atualizado

 

Valor 
justo  Valor contábil

    

Quotas de fundos de investimento abertos 23.394 23.394  23.394
    

Valor justo por meio do resultado 23.394 23.394  23.394
    
Total 23.394 23.394  23.394
    

Ativo circulante 23.394 23.394  23.394
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b. Composição das aplicações financeiras por vencimento 
 

  
 

Em 30 de junho de 2015   
 

Em 31 de dezembro de 2014 

Títulos 
Sem vencimento 

definido Total  

 
Sem vencimento 

definido Total 
  

24.329 24.329

 

23.394 23.394
Quotas de fundos de investimento 
abertos  

Total 24.329 24.329  23.394 23.394

 
c. Hierarquia do valor justo 

Compreende: 
 

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

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

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

  2015   2014

  Nível 2   Nível 2

Quotas de fundos de investimento abertos 24.329   23.394
 
 

d. Desempenho das aplicações financeiras 
A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a 
variação das taxas de rentabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI).  
O  desempenho global das aplicações financeiras atingiu no semestre 5,85%, representando 
98,82% do CDI acumulado no período que foi de 5,92%. 
 

e. Movimentação das aplicações financeiras 
 

  
Quotas de fundo de 

investimento  

  2015  
    
Saldo no início do semestre 23.394  

Resgates 459  
Rendimentos  1.394  

Saldo no final do semestre 24.329  
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5 Créditos tributários e previdenciários 
 

 

6 Impostos e Contribuições a pagar 
 

  
Em 30 de 

junho de 2015  
Em 31 de 

dezembro de 2014 
     
Imposto de renda 176  82 
Contribuição Social 149  49 
     
Total 325  131 

 

7 Patrimônio líquido 
 

Capital social 
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 23.000.000 (vinte e três 
milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor de R$ 23.000, que apresentou a seguinte 
movimentação no semestre: 
 

  
Quantidade

de ações  Capital social 
     
Capital integralizado 23.000.000  23.000
     
Posição em 30 de junho de 2015 23.000.000  23.000
 

8 Detalhamento das contas de resultado 
 

  
Em 30 de 

junho de 2015
Receitas financeiras 
Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 1.394
 

9 Imposto de renda e contribuição social 
O resultado fiscal foi apurado como se segue: 
 
  Imposto de renda   Contribuição social
      

  
Em 30 de 

junho de 2015   
Em 30 de 

junho de 2015
      
Resultado antes dos impostos e participações 1.392   1.392
      
Encargos sobre o lucro do semestre (336)   (209)

      
Alíquota efetiva 24%   15%

  

  
Em 30 de 

junho de 2015  
Em 31 de 

dezembro de 2014 
     
IRRF sobre aplicações financeiras 204  - 
     
Total 204  - 
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10 Gerenciamento de risco 
A Seguradora faz parte do Grupo Omint, o qual estrutura seu gerenciamento de riscos 
corporativos promovendo e intensificando a disseminação de uma cultura interna voltada para a 
gestão de riscos. São utilizadas estruturas integradas com o objetivo de proteger a base de 
capital aliadas aos diversos tipos de considerações de riscos utilizadas na gestão e processos 
decisórios. O processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as 
camadas do Grupo, dentro do conceito de governança corporativa que abrange desde a Alta 
Administração até as diversas áreas de negócios e produtos. O gerenciamento de todos os riscos 
inerentes às atividades de modo integrado é abordado dentro de um processo apoiado na 
estrutura de controles internos, auditoria interna e compliance. Essa abordagem proporciona o 
aprimoramento continuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas 
que possam comprometer a adequada identificação e mensuração dos riscos. O gerenciamento 
de risco e estrutura de governança da Seguradora estão sendo implementados e seguirão a 
mesma estrutura do Grupo, conforme citado anteriormente. 
 

11 Novas normas e interpretações ainda não adotadas 
 

IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros)  
A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de instrumentos 
financeiros, incluindo um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução 
ao valor recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A 
norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desconhecimento de 
instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º 
de janeiro de 2018. 
 

Medida Provisória (M.P.) nº 675/2015 
Aumento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (C.S.L.L.) - Medida Provisória (M.P.) nº 
675/2015. Em 22 de maio de 2015, foi editada pelo Poder Executivo a M.P. nº 675/2015, que 
aumentou a alíquota da C.S.L.L. sobre o lucro de instituições financeiras gerados a partir de 1º 
de setembro de 2015, de 15% para 20%. Embora a M.P. possua efeito de lei desde a data de sua 
edição, sua vigência é limitada a um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias e necessita 
ser convertida em lei pelo Congresso Nacional para que possa produzir efeitos por um prazo 
indeterminado. A conversão em lei não havia ocorrido até 30 de junho de 2015 e nem até a data 
de autorização para emissão destas demonstrações financeiras. Os efeitos desta M.P. não foram 
considerados como “substantivos de promulgação real”, e desta forma não houve qualquer 
impacto na mensuração dos ativos e passivos em 30 de junho de 2015. 
 

12 Outras informações 
 

Circular SUSEP 517/2015 
A Circular  SUSEP 517/2015 publicada no Diário Oficial em  dia 11 de agosto de 2015,  com 
aplicabilidade a partir dessa data, consolidou  diversas Circulares já emitidas referentes à 
solvência e promoveu alterações de caráter redacional, com o objetivo de facilitar a consulta, a 
compreensão e a praticidade na consulta dos assuntos relacionados. Ela também estabeleceu, 
entre outras,  normas sobre provisões técnicas; teste de adequação de passivos; ativos redutores; 
capital de risco baseado nos riscos de subscrição, crédito, operacional e mercado; constituição 
de banco de dados de perdas operacionais; registro, custódia e movimentação de ativos; títulos e 
valores mobiliários garantidores das provisões técnicas; normas contábeis e auditoria contábil 
independente das seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de 
capitalização e resseguradoras.  
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Diretoria 
 

Juan  Carlos Villa Larroudet 
 André do Amaral Coutinho 
Paulo Cesar Villar Gagliardi  

 Cícero Venício Barreto de Souza 
 
 

Luiza de Marilac Freire Araujo 
Contadora CRC 1CE 015592/O-0 “T” SP 


