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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas
Pottencial Seguradora S.A.

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Pottencial Seguradora S.A. (“Seguradora”) que
compreendem o balanço patrimonial em 3o de junho de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, assim como o
resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações financeiras

A administração da Seguradora 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 por 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 pelo auditor 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 por erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das
políticas 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 Pottencial Seguradora S.A. em 30 de junho de
2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2015

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" MG

Luís Carlos Matias Ramos
Contador CRC 1SP171564/O-1 "S" M
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Relatório da Administração

Senhores Acionistas,

Dirigimo-nos a V.Sas. para apresentar as Demonstrações Contábeis relativas ao semestre findo em 30 de
junho de 2015, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, incluindo as normas
expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer Atuarial.

Mensagem da administração

A Companhia opera em todo território nacional nos ramos de Seguro Garantia, Seguro Fiança Locatícia,
Riscos de Engenharia e a partir do primeiro semestre de 2015 passou a operar com o seguro DPVAT.

Como premissa para uma efetiva participação no mercado segurador, a Companhia se mantém presente
nos quadros da APF PASA Panamerican Surety Association e da Comissão Técnica de Crédito e Garantia
da Federação Nacional de Seguros Gerais – Fenseg, buscando e oferecendo propostas que agreguem valor
e confiabilidade à sua já destacada trajetória.

Em consonância com as nossas ações de transparência e credibilidade, pela empresa de rating Fitch
Ratings Brasil.

A Companhia se mantém confortável no que concerne à capacidade para os contratos segurados, posição
esta decorrente das parcerias com resseguradores de reconhecido porte, bem como da persistente busca
pelo adequado suporte operacional, da utilização de tecnologia de vanguarda, da vigilância incontinenti
aos limites de subscrição de riscos e por princípios de segurança e conservadorismo.

O mercado de seguros.

Perseguindo a tendência de crescimento do mercado segurador, os resultados da companhia, expressos no
crescimento do valor de prêmios de seguros - superior a 56% em comparação com igual período do ano
anterior, refletem a aceitação experimentada pela Seguradora no mercado de garantias.

Resultado do Exercício. Resultado Financeiro. Distribuição de Dividendos e Lucros
Acumulados.

O primeiro semestre de 2015 apresentou um crescimento na rubrica lucro líquido, comparando-se a igual
período de 2014, da ordem de 4,4%, tendo sido registrados respectivamente os valores R$ 13,55 milhões e
R$ 12,98 milhões, resultando num expressivo retorno sobre o investimento, ROE igual a 28,49%.

Não obstante o cenário econômico e a volatilidade das taxas praticadas pelo mercado financeiro no
primeiro semestre de 2015, a Companhia registrou adequada remuneração para os seus ativos,
observando-se as diretrizes traçadas pela administração pautadas em aplicações financeiras
predominantemente em Títulos Públicos Federais (Letras Financeiras do Tesouro) e adicionalmente em
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Certificados de Depósitos Bancários e Letras Financeiras de emissão de instituições financeiras de
primeira linha.

Para fazer face às exigências advindas da manutenção de solidez financeira e de adequação do Patrimônio
Líquido, a Companhia dispõe de ativos com liquidez adequada e o Patrimônio Líquido é mantido em
patamar superior ao exigido pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Agradecimentos.

Aos acionistas, clientes, corretores e parceiros resseguradores, reforçamos os nossos agradecimentos pela
confiança em nós depositada. Aos nossos colaboradores apresentamos nosso inegável reconhecimento.

A Diretoria.



Pottencial Seguradora S.A

Balanço patrimonial em
Em reais

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

1 de 45

30/06/2015 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2014
Ativo Passivo
Circulante Circulante
Disponível 2.575.852 1.693.484 Contas a Pagar (Nota 14) 6.694.427 5.726.845

Caixa e Bancos 2.575.852 1.693.484 Obrigações a Pagar 3.383.496 3.290.959
Aplicações (Nota 5) 219.816.455 166.446.344 Impostos e Encargos Sociais A Recolher 478.618 490.775
Créditos das Operações com Seguros e Resseguros (Nota 6) 43.863.348 39.705.550 Encargos Trabalhistas 569.718 441.809

Prêmios a Receber 39.834.569 38.270.391 Impostos e Contribuições 2.262.595 1.503.302
Operações com Seguradoras 2.714.827 1.081.868 Débitos de Operações c/seguros e Resseguros (Nota 15) 27.884.559 31.735.764
Operações com Resseguradoras 671.866 353.291 Prêmios a Restituir 512.890 696.552
Outros créditos operacionais 642.086 - Operações com Seguradoras 2.648.209 3.888.488

Ativos de Resseguro - Provisões Técnicas (Nota 7) 20.343.501 20.214.768 Operações com Resseguradoras 15.633.545 19.645.054
Títulos e Créditos a Receber (Nota 8) 1.136.115 596.786 Corretores de Seguros 8.904.526 7.505.670

Créditos Tributários e Previdenciários 773.179 578.483 Outros Débitos Operacionais 185.389 -
Depósitos Judiciais e Fiscais 223.980 - Depósitos de Terceiros (Nota 17) 1.221.606 762.514
Outros Créditos 138.956 18.303 Provisões Técnicas – Seguros (Nota 18) 144.167.646 85.115.969

Despesas Antecipadas (Nota 9) 2.608.738 239.250 Danos 144.167.646 85.115.969
Custos de Aquisição Diferidos (Nota 10) 17.377.495 16.231.878 Outros Débitos 35.856 35.691

Seguros 17.377.495 16.231.878 Débitos Diversos 35.856 35.691

307.721.504 245.128.060 180.004.094 123.376.783
Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 30.942.680 28.484.153 Provisões Técnicas – Seguros (Nota 18) 54.222.226 46.664.529
Ativos de Resseguro - Provisões Técnicas (Nota 7) 13.893.971 12.980.250 Danos 54.222.226 46.664.529
Títulos e Créditos a Receber (Nota 8) 6.840.781 6.182.874 Outros Débitos (Nota 21) 5.014.268 4.757.444

Créditos Tributários e Previdenciários 1.826.513 1.826.513 Provisões judiciais 5.014.268 4.757.444
Depósitos judiciais e fiscais 5.014.268 4.356.361

Despesas Antecipadas (Nota 9) - 62.500 59.236.494 51.421.973
Custos de Aquisição Diferidos (Nota 10) 10.207.928 9.258.529 Patrimônio Líquido (Nota 22)

Seguros 10.207.928 9.258.529 Capital Social 98.250.000 98.250.000
Imobilizado (Nota 11) 808.259 741.191 Reservas de Lucros 1.840.783 2.721.058

Bens Móveis 296.071 328.063 Lucros ou Prejuízos Acumulados 1.276.482 -
Outras Imobilizações 512.188 413.128

Intangível (Nota 12) 1.135.410 1.416.410 101.367.265 100.971.058
Outros Intangíveis 1.135.410 1.416.410

32.886.349 30.641.754

Total do ativo 340.607.853 275.769.814 Total do passivo e patrimônio líquido 340.607.853 275.769.814
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2015 2014

Prêmios Emitidos 96.281.310 61.388.068

Variações das Provisões Técnicas de Prêmios (14.599.041) (19.587.057)

Prêmios Ganhos (Nota 24.1) 81.682.269 41.801.011

Receitas com Emissão de Apólices (Nota 24.2) 1.519.342 -

Sinistros Ocorridos (Nota 24.3) (41.389.437) (3.099.782)

Custos de Aquisição (Nota 24.4) (13.498.965) (9.428.281)

Outras Receitas e Despesas Operacionais (Nota 24.5) (2.422.258) (184.650)

Resultado com Resseguro (Nota 24.6) (373.802) (6.808.262)
Receita com Resseguro 12.166.078 1.567.965
Despesa com Resseguro (12.539.880) (8.376.227)

Despesas Administrativas (Nota 24.7) (11.912.526) (7.250.423)

Despesas com Tributos (Nota 24.8) (2.997.220) (2.090.829)

Resultado Financeiro (Nota 24.9) 10.055.695 7.685.285

Resultado Operacional 20.663.098 20.624.069

Ganhos com ativos não correntes 341 -

Resultado antes dos impostos e participações 20.663.439 20.624.069

Imposto de Renda (Nota 23) (4.379.472) (4.757.268)

Contribuição Social (Nota 23) (2.731.276) (2.886.101)

Lucro Líquido do semestre 13.552.691 12.980.700

Lucro Líquido por Ação 0,4199 0,3700
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Capital Social
Aumento Capital em

Aprovação
Reserva de

Lucros
Lucros

Acumulados Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2013 18.250.000 80.000.000 4.795.177 - 103.045.177

Aumento de Capital:
AGE de 29/04/2013 – Portaria Susep 5.776 de 14/03/2014 13.000.000 (13.000.000) - - -
AGE de 06/06/2013 – Portaria Susep 5.861 de 05/05/2014 27.000.000 (27.000.000) - - -
AGE de 30/09/2013 – Portaria Susep 5.861 de 05/05/2014 40.000.000 (40.000.000) - - -

Lucro Líquido do semestre - - - 12.980.700 12.980.700

Dividendos - - - (9.784.222) (9.784.222)

Juros sobre capital próprio - - - (1.469.850) (1.469.850)

Saldo em 30 de Junho de 2014 98.250.000 - 4.795.177 1.726.628 104.771.805

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 98.250.000 - 2.721.058 - 100.971.058

Lucro Líquido do semestre - - - 13.552.691 13.552.691
Dividendos - - (880.275) (9.373.291) (10.253.566)
Juros sobre capital próprio - - - (2.902.918) (2.902.918)

Saldo em 30 de Junho de 2015 98.250.000 - 1.840.783 1.276.482 101.367.265
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2015 2014

Atividades Operacionais

Lucro líquido do semestre 13.552.691 12.980.700

Ajustes ao lucro líquido:
Depreciação e amortizações 385.082 375.144

Perda por redução do valor recuperável dos ativos 575.624 184.650

Variação nas contas patrimoniais
(Aumento) Redução dos ativos
Ativos financeiros (53.370.111) (15.086.227)
Créditos das operações de seguros (4.733.421) (1.489.380)
Ativos de resseguros (1.042.454) (4.497.656)
Ativo fiscal diferido (194.696) (877.051)
Depósitos judiciais e fiscais (881.887) (1.886.500)
Despesas antecipadas (2.306.987) (837.583)
Custos de aquisição diferidos (2.095.017) (4.733.095)
Outros ativos (120.654) (130.215)
(Redução) Aumento das obrigações
Impostos e contribuições 759.292 (404.081)
Outras contas a pagar 210.385 1.678.349
Débitos de operações de seguros e resseguros (3.851.206) 664.204
Depósitos de terceiros 459.092 345.849
Provisões técnicas - Seguros e resseguros 66.609.376 22.687.553
Provisões judiciais 256.824 1.957.297
Outros passivos 165 (128.764)

Caixa Gerado pelas Operações 14.212.098 10.803.194
Juros pagos (2.095) (13)

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 14.210.003 10.803.181

Atividades de Investimento
Pagamento pela compra de ativo imobilizado (171.151) (71.621)

Imobilizado (171.151) (71.621)

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (171.151) (71.621)

Atividades de Financiamento
Aumento de capital - -
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital pagos (13.156.484) (11.254.073)

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento (13.156.484) (11.254.073)

Aumento (Redução) Líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa 882.368 (522.513)

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 1.693.484 1.579.217

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 2.575.852 1.056.704
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1 Contexto operacional

A Pottencial Seguradora S/A (“Seguradora”) autorizada a funcionar conforme Portaria SUSEP nº 3.556
de 25 de fevereiro de 2010 e registrada na JUCEMG em 16 de março de 2010, é uma sociedade de
capital fechado, que tem como objetivo social a exploração das operações de seguros de danos, podendo
ainda participar em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, observadas as disposições
legais pertinentes.

A Seguradora iniciou as operações em maio de 2010, nas modalidades do seguro garantia, nos ramos

Garantia pública e Garantia privada. A partir de julho de 2012, a Seguradora começou a operar

também no ramo Fiança locatícia. Em março/2014 a Seguradora foi autorizada a operar no ramo

Risco de engenharia e em fevereiro/2015 no ramo Responsabilidade Civil Geral.

Em janeiro/15 A Seguradora passou a operar com o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos

Automotores de Via Terrestre-DPVAT. Trata-se de um seguro de caráter social que indeniza vítimas de

acidentes de trânsito, sem apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre, oferecendo

coberturas para danos advindos de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e

hospitalares. A Pottencial Seguradora é associada à Seguradora-Líder do DPVAT que é a responsável pela

administração do Seguro DPVAT no país.

Atualmente, a Seguradora opera seguros de danos em todo o território nacional.

2 Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras

As principais práticas contábeis adotadas pela Seguradora para o registro das operações e elaboração das
demonstrações financeiras estão em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, modificada
pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, referendadas às normas regulamentares do Conselho Nacional de
Seguros Privados - CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, estando apresentadas
segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP 508/2015 e
associadas às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, quando aplicáveis.

3 Composição acionária

O capital social da Seguradora, aprovado pela SUSEP, em 30/06/2015 é de R$ 98.250.000 (noventa e
oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 35.085.816 ações ordinárias nominativas.

Segue abaixo quadro de acionistas, com os respectivos percentuais:

Acionista Nº de ações Valor em reais
Percentual

em ações

Construtora Ourivio S.A. 18.946.288 19.779.706 54,00%
Mattar Participações Ltda 14.034.326 76.187.580 40,00%
Lauro B. Machado Júnior 1.052.601 1.141.357 3,00%
Cássio Dolabella França 1.052.601 1.141.357 3,00%

Total 35.085.816 98.250.000 100,00%
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4 Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Seguradora para os registros das transações são as
seguintes:

4.1. Caixa e equivalentes de caixa

São considerados caixa e equivalentes, os saldos em caixa, em contas movimento e conta arrecadação na
data do balanço e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

4.2. Apuração do resultado operacional

Os prêmios de seguros e comissões, deduzidos dos prêmios cedidos em resseguro, são apropriados ao
resultado quando da emissão ou vigência das respectivas apólices de seguro, o que ocorrer primeiro, e
diferidos para apropriação, em bases lineares, no decorrer do prazo de vigência das apólices, por meio de
constituição e reversão das provisões de prêmios e da despesa de comercialização diferida. Consoante
regulamentação da SUSEP, as receitas de prêmios e as correspondentes despesas de comercialização,
relativas a riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas apólices, são reconhecidas no resultado do
período em bases estimadas.

4.3. Aplicações financeiras

Os títulos da Seguradora foram classificados na categoria para negociação, que são títulos e valores
mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, avaliados ao valor
justo através do resultado.

4.4. Ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos e os passivos circulantes e não circulantes são apresentados pelos valores de realização ou
compromissos estabelecidos nas contratações, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos ou encargos incorridos até a data do encerramento do semestre. Os valores
inscritos são classificados como não circulantes quando seus vencimentos ultrapassam o prazo de 12
(doze) meses subsequentes às respectivas datas bases.

4.5. Redução ao valor recuperável

Os valores de contabilização dos ativos não financeiros são avaliados a cada data de balanço para
determinar se há alguma indicação de impairment. Caso haja tal indicação, é estimado o valor
recuperável do ativo.

É reconhecida uma perda por impairment no montante pelo qual o valor contábil do ativo exceda seu
valor recuperável, que é o maior valor entre o preço líquido de venda e seu valor de uso.

Uma perda por impairment é revertida se houver mudança nas estimativas utilizadas para determinação
do valor recuperável e é revertida somente na extensão em que o valor de contabilização do ativo não
exceda o valor de contabilização que teria sido determinado, líquido de depreciação e amortização

Em 30 de junho de 2015, o saldo da conta de redução ao valor recuperável de prêmios a receber no ativo
circulante era de R$ 1.829.775 (R$ 1.268.862 em 31/12/14), calculados conforme estudo técnico
realizado pela Seguradora.
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4.6. Ativo imobilizado e intangível

Não existe nenhum investimento societário dentro do ativo da Seguradora. O imobilizado é
contabilizado ao custo de aquisição e ajustado pela depreciação no período (Nota 11). Não há ativos
diferidos até 30 de junho de 2015. O intangível é composto pelo registro de marcas e patentes, pela
aquisição de software e de listas (carteiras) de clientes, ajustado pela amortização no período (Nota 12).

A depreciação é reconhecida no resultado pelo método linear, considerando a vida útil econômica
estimada dos ativos.

Hardware................................................................................................................... 5 anos
Telecomunicações...................................................................................................... 5 anos
Equipamentos de projeção audiovisual...................................................................... 5 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros.......................................................................... 5 anos
Móveis, máquinas e utensílios.................................................................................... 10 anos

4.7. Provisões técnicas

As provisões técnicas são constituídas e calculadas de acordo com as determinações e critérios
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e pela Superintendência de Seguros Privados,
instituídas através da Resolução CNSP nº 281 e Circular SUSEP n° 462 de janeiro de 2013, alterada pela
Circular SUSEP n° 469 de junho de 2013.

A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída para a cobertura dos valores a pagar relativos a
sinistros e despesas a ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, referentes aos riscos assumidos na data-
base de cálculo. É calculada com base no valor dos prêmios diretos correspondentes ao período ainda
não decorrido de cobertura de risco, calculada pelo método “pro rata die”.

A provisão de prêmios não ganhos para riscos vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE) corresponde
a uma parcela estimada da PPNG referente a riscos cuja vigência já tenha se iniciado em um
determinado mês, mas cuja emissão ocorreu em meses posteriores. A metodologia de cálculo para os
ramos de Seguro Garantia e Fiança Locatícia é baseada na construção de triângulos de run-off, que
consiste em obter a evolução dos valores da PPNG-RVNE relacionando a data de vigência e a data de
emissão. Para o ramo de Riscos de Engenharia o cálculo é realizado de acordo com a Circular SUSEP n°
485 de janeiro de 2014.

A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída para a cobertura dos valores esperados a pagar
relativos a sinistros avisados, até a data base do cálculo, de acordo com a responsabilidade da sociedade
seguradora. É constituída por estimativa de pagamentos prováveis, brutos de resseguros, determinada
com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço. A parcela relativa à sinistros judiciais é
estimada de acordo com parecer de consultoria jurídica terceirizada.

A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) deve ser constituída mensalmente para a cobertura das
despesas relacionadas ao pagamento de indenizações, e deve abranger tanto as despesas que podem ser
atribuídas individualmente a cada sinistro quanto as despesas que só podem ser relacionadas aos
sinistros de forma agrupada. As estimativas são baseadas na apuração de fator a ser aplicado à Provisão
de Sinistros a Liquidar em determinada data-base.
Quando não houver base de dados suficiente para o cálculo da estimativa da Provisão de despesas
Relacionadas através de fator a ser aplicado à Provisão de Sinistros a Liquidar, será utilizada a tabela
que define honorários de acordo com o montante dos prejuízos apurados como base para estimativa da
Provisão de Despesas Relacionadas.
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A provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos valores
esperados a liquidar relativos a sinistros ocorridos e não avisados até a data-base de cálculo. A
estimativa de IBNR para os ramos de Seguro Garantia e Fiança Locatícia é baseada na aplicação de um
fator ao prêmio, este fator é calculado através da IBNR observada pela seguradora somada à IBNR a ser
observada (esta estimada através da construção de triângulos de run-off) em relação ao prêmio. Para o
ramo de Riscos de Engenharia o cálculo é realizado de acordo com a Circular SUSEP n° 485 de janeiro
de 2014.

4.8. Estimativa de prêmios de riscos vigentes, mas não emitidos

Prêmio de riscos vigentes, mas não emitidos (Prêmio de RVNE) – representa o valor de prêmios que a
seguradora estima que serão emitidos após o início de vigência da apólice, ou seja, riscos que estão
vigentes, mas ainda não tiveram seus prêmios emitidos pela seguradora. A metodologia de cálculo é
semelhante à PPNG-RVNE (Nota 4.7) uma vez que a PPNG-RVNE representa o diferimento do Prêmio
de RVNE. A metodologia de cálculo é baseada na construção de triângulos de run-off, que consiste em
obter a evolução dos valores de prêmios vigentes relacionando a data de vigência e a data de emissão.

4.9. Avaliação de ativos e passivos

Ativos financeiros
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com base em preço de
negociação. O valor justo dos ativos financeiros é apurado da seguinte forma: Os preços são definidos ou
acompanhados conforme segue: (I) Títulos públicos - apurados com base nos preços de mercado
secundário divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais -
(ANBIMA) e (II) Certificados de Depósitos Bancários (CDB) são registrados ao custo, acrescido dos
rendimentos incorridos, que se aproximam de seu valor justo. Os ativos dos fundos de investimento são
ajustados ao valor justo, em consonância com a regulamentação específica aplicável a essas entidades.

Passivos financeiros
O reconhecimento de um passivo financeiro no balanço patrimonial é efetuado quando for provável que
uma saída de recursos seja exigida em liquidação de uma obrigação contratual de determinada
importância em moeda ou em instrumentos financeiros. Os passivos financeiros contemplam
substancialmente obrigações com prestadores de serviços e contas a pagar reconhecidos pelo valor justo.

4.10. Imposto de renda, Contribuição social, Pis e Cofins

Sobre o lucro ajustado do período é calculado o Imposto de Renda pela alíquota de 15%, acrescido do
adicional de 10% para os lucros que excedem R$ 20.000 por mês. Já a contribuição social é calculada à
alíquota de 15% sobre a base ajustada. As contribuições para o PIS e a COFINS são calculadas pela
alíquota de 0,65% e 4%, respectivamente, na forma da legislação vigente.
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5 Aplicações

5.1. Composição do saldo e classificação

A tabela a seguir apresenta a composição do saldo das aplicações da Seguradora e a análise do método de
avaliação 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 pelo “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.

A Seguradora não possui títulos definidos como de “Nível 3”.

30/06/2015

Ativos designados pelo valor justo
por meio do resultado Nível 1 Nível 2 Total % s/ Total Tx média juros

Letras Financeiras do tesouro – LFT 106.028.867 - 106.028.867 62% 100% da Selic
Notas do tesouro nacional – NTN 4.585.562 - 4.585.562 3% IPCA + 5,18%
Certificado de depósito bancário – CDB - 33.701.145 33.701.145 20% 107,31% do CDI
Letras financeiras – LF - 25.404.210 25.404.210 15% 107,31% do CDI

Total 110.614.429 59.105.355 169.719.784 100% -

Em 30/06/2015, temos na composição das aplicações da Seguradora o valor de R$ 50.096.671 (zero, em
31/12/2014) relativo ao valor de Quotas de Fundos de Investimentos do Convênio DPVAT que,
juntamente com os valores do quadro acima, totalizam a quantia de R$ 219.816.455.

31/12/2014

Ativos designados pelo valor justo
por meio do resultado Nível 1 Nível 2 Total % s/ Total Tx média juros

Letras Financeiras do tesouro – LFT 120.873.919 - 120.873.919 73% 100% da Selic
Notas do tesouro nacional – NTN 4.313.721 - 4.313.721 2% IPCA + 5,18%
Certificado de depósito bancário – CDB - 24.636.024 24.636.024 15% 106,18% do CDI
Letras financeiras – LF - 16.622.680 16.622.680 10% 106,18% do CDI

Total 125.187.640 41.258.704 166.446.344 100% -
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5.2. Vencimentos

Vencimento 30/06/2015 31/12/2014

Títulos para negociação LFT LFT

1º Semestre/2015 - 24.541.326
2º Semestre/2015 49.977.160 47.190.643
2º Semestre/2017 6.928.663 -
1º Semestre/2018 11.717.004 26.782.498
2º Semestre/2018 4.975.341 4.697.521
1º Semestre/2020 22.175.619 17.661.931
1º Semestre/2021 10.255.080 -

Total 106.028.867 120.873.919

Títulos para negociação NTN NTN

2º Semestre/2016 2.308.305 2.171.334
2º Semestre/2018 2.277.257 2.142.387

Total 4.585.562 4.313.721

Títulos para negociação LF LF

2º Semestre/2015 11.224.528 6.268.392
1º Semestre/2016 8.030.277 7.560.506
2º Semestre/2016 2.969.827 2.793.782
1º Semestre/2017 3.179.578 -

Total 25.404.210 16.622.680

Títulos para negociação CDB CDB
1º Semestre/2015 - 16.831.798
2º Semestre/2015 17.311.836 -
1º Semestre/2016 4.660.900 4.354.951
2º Semestre/2016 3.674.649 3.449.275
1º Semestre/2017 8.053.760 -

Total 33.701.145 24.636.024
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5.3. Quadro de movimentações

Títulos
Saldo em

31/12/2014 Aplicações Resgates
Rendimentos /

Atualizações
Saldo em

30/06/2015

LFTs 120.873.919 30.585.424 (51.647.525) 6.217.049 106.028.867
NTNs 4.313.721 - (124.549) 396.390 4.585.562
LFs 16.622.680 7.419.065 - 1.362.465 25.404.210
CDBs 24.636.024 93.700.000 (86.342.469) 1.707.590 33.701.145

Total 166.446.344 131.704.489 (138.114.543) 9.683.494 169.719.784

6 Créditos das operações com seguro e resseguro

6.1. Operações com seguros

Os créditos das Operações de Seguros são constituídos pelos Prêmios Emitidos de Seguros Diretos,
Prêmios Emitidos de Cosseguro Aceito, Prêmios de riscos vigentes e não emitidos (PRVNE),
deduzidos pela Redução ao valor recuperável

6.1.1 Composição analítica dos saldos dos Créditos das Operações com Seguros

Grupo Ramo
Prêmios

Emitidos a
receber

Prêmios de
RVNE

Cosseguro
Aceito

30/06/2015
Redução ao

valor
recuperável

Risco de Engenharia 150.636 - 8.490 (8.245)
Responsabilidade Civil 361 - - -
Fiança Locatícia 1.140.473 300.500 - (334.838)
Garantia Pública 26.308.793 9.905.663 2.706.337 (1.355.491)
Garantia Privada 2.531.034 1.326.884 - (131.201)

Total em 30/06/2015 30.131.297 11.533.047 2.714.827 (1.829.775)

Grupo Ramo
Prêmios

Emitidos a
receber

Prêmios de
RVNE

Cosseguro
Aceito

31/12/2014
Redução ao

valor
recuperável

Risco de Engenharia 174.119 - 22.639 (1.633)
Responsabilidade Civil - - - -
Fiança Locatícia 970.679 262.142 - (318.432)
Garantia Pública 24.421.124 10.142.862 1.059.229 (875.897)
Garantia Privada 2.321.448 1.246.880 - (72.899)

Total em 31/12/2014 27.887.370 11.651.883 1.081.868 (1.268.862)

Os prêmios de seguros emitidos pela Seguradora têm um período médio de parcelamento de 10 dias
(entre emissão e vencimento) e 57% dos prêmios emitidos são recebidos em até 30 dias.
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6.1.2 Movimentação dos Créditos das operações de seguros

Risco de
Engenharia

Resp.
Civil

Fiança
Locatícia

Garantia
Pública

Garantia
Privada Total

Saldo em 31/12/2014 195.125 - 914.388 34.747.317 3.495.429 39.352.259

(+) Prêmio Emitido 751.381 361 3.740.417 75.293.313 11.127.114 90.912.586
(-) Prêmio Cancelado (92.386) - (538.514) (19.706.940) (2.558.803) (22.896.643)
(-) Prêmio Recebido (682.478) - (3.032.109) (53.698.703) (8.358.726) (65.772.016)
(+) Premio Cosseguro Aceito (14.149) - - 1.647.108 - 1.632.959
(+) Premio RVNE - - 38.359 (237.199) 80.004 (118.836)
(- ) Redução ao valor Recuperável (6.612) - (16.406) (479.593) (58.302) (560.913)

Saldo em 30/06/2015 150.881 361 1.106.135 37.565.303 3.726.716 42.549.396

6.1.3 “Aging list” da conta de Prêmios de Seguros Emitidos a receber

Prazos
Parcelas a

vencer*
Parcelas vencidas e

não pagas
Redução ao valor

recuperável**

Até 30 dias 8.430.992 1.182.999 (113.003)
De 30 a 60 dias 4.240.176 1.931.837 (383.597)
De 61 a 120 dias 2.493.393 838.062 (175.508)
De 121 a 180 dias 160.704 259.358 (80.551)
Mais de 181 dias 11.935.673 1.372.930 (1.077.116)

Total 27.260.938 5.585.186 (1.829.775)

*Não contempla prêmios de RVNE
** Calculada conforme modelo interno

6.2 Créditos das operações com resseguros

Os créditos das operações de resseguro são constituídos pelos valores de recuperação de sinistros já
indenizados pela Seguradora e com reembolsos pendentes junto aos Resseguradores em prazo máximo
de 90 dias:

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

Sinistros pagos, pendentes de recuperação – Resseguradores Locais 43.211 209.053
Sinistros pagos, pendentes de recuperação – Resseguradores Admitidos 628.655 144.238

Total 671.866 353.291

6.2.1 “Aging list” dos Créditos com resseguradores

Prazos
Crédito

Até 120 dias 660.134
De 121 a 180 dias 11.732

Total 671.866
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6.2.2 Redução ao valor recuperável

Para o período avaliado, não há perdas estimadas sobre créditos das operações de resseguro.

A Sociedade, caso incorra, realizará a Redução ao valor Recuperável do referido Ativo com base no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do registro do crédito, nos termos do Art. 2º parágrafos 2
e 3 do anexo IV da Circular Susep 508/2015.

6.3 Outros Créditos Operacionais – Consórcio Dpvat

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

Resultado Acumulado no semestre 583.307 -
PIS/COFINS de junho/2015 58.779 -

Total 642.086 -

7 Ativos de resseguro – Provisões técnicas

São compostos pelas provisões técnicas de resseguro, deduzidas pela variação das comissões de
resseguro diferidas, em contas do ativo circulante e não circulante, por ramos, conforme segue:

Risco de engenharia 30/06/2015 31/12/2014

PPNG resseguro 592.786 482.980
Comissão diferida resseguro (151.908) (120.680)
RVNE resseguro 115.593 94.181
Comissão diferida resseguro - RVNE - -
Sinistros pendentes de pagamento 39.110 433
IBNR resseguro 32.441 43.119
Provisão de despesas relacionadas 2.205 1.305

Total 630.227 501.338

Responsabilidade Civil 30/06/2015 31/12/2014

PPNG resseguro 281 -
Comissão diferida resseguro (84) -
RVNE resseguro 34 -
Comissão diferida resseguro - RVNE - -
Sinistros pendentes de pagamento - -
IBNR resseguro 16 -

Total 247 -
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Fiança locatícia 30/06/2015 31/12/2014

PPNG resseguro 756.504 662.181
Comissão diferida resseguro (324.195) (270.046)
RVNE resseguro 55.981 52.908
Comissão diferida resseguro - RVNE (17.766) (17.337)
Sinistros pendentes de pagamento 1.123.754 1.127.084
IBNR resseguro 14.379 11.166

Total 1.608.657 1.565.956

Garantia privada 30/06/2015 31/12/2014

PPNG resseguro 4.979.770 4.326.701
Comissão diferida resseguro (2.093.047) (1.796.903)
RVNE resseguro 368.503 345.703
Comissão diferida resseguro – RVNE (114.699) (115.361)
Sinistros pendentes de pagamento 351.972 36.310
IBNR resseguro 76.210 47.866
Provisão de despesas relacionadas 4.073 -

Total 3.572.782 2.844.316

Garantia pública 30/06/2015 31/12/2014

PPNG resseguro 40.664.190 39.180.025
Comissão diferida resseguro (17.210.295) (16.097.958)
RVNE resseguro 3.009.150 3.130.484
Comissão diferida resseguro - RVNE (943.124) (1.033.489)
Sinistros pendentes de pagamento 2.402.030 2.672.976
IBNR resseguro 503.608 431.370

Total 28.425.559 28.283.408
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8 Títulos e créditos a receber

São compostos pelos créditos tributários circulantes e não-circulantes (ajustes temporais – impostos
diferidos), adiantamentos a funcionários, adiantamentos administrativos e depósitos judiciais e fiscais
relativos ao recolhimento em juízo das contribuições para o PIS e a COFINS.

Títulos e créditos a receber 30/06/2015 31/12/2014

Créditos tributários e previdenciários 773.179 578.483
Ajustes temporais – IR diferido 483.237 361.552
Ajustes temporais – CSL diferida 289.942 216.931

Outros créditos 362.936 18.303
Adiantamento de 13º salário 121.254 2.600
Adiantamento de salário 10.654 12.703
Adiantamentos para viagens 4.500 2.200
Adiantamentos a fornecedores 1.880 800
Depósitos judiciais – Sinistros 223.980 -
Outros créditos 668 -

Circulante 1.136.115 596.786

Créditos tributários e previdenciários 1.826.513 1.826.513
Ajustes temporais – IR diferido 1.141.571 1.141.571
Ajustes temporais – CSL diferida 684.942 684.942

Depósitos judiciais e fiscais 5.014.268 4.356.361
Depósitos judiciais e fiscais – Tributos – Cofins 4.313.349 3.747.407
Depósitos judiciais e fiscais – Tributos – Pis 700.919 608.954

Não circulante 6.840.781 6.182.874

Total 7.976.896 6.779.660

8.1. Ajustes temporais – Impostos diferidos

Os ajustes temporais da Seguradora são relacionados aos impostos (IR e CSL). No ativo circulante, são
constituídos sobre o saldo da redução ao valor recuperável dos prêmios a receber e da provisão para
pagamento da PLR. No ativo não circulante sobre o saldo dos depósitos judiciais de PIS e COFINS.
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9 Despesas antecipadas

O saldo da rubrica contábil refere-se às Despesas antecipadas administrativas dos contratos elencados
abaixo e que dizem respeito a prestações de serviços, convênio com instituição de ensino (Fundação
Dom Cabral) e contratos de patrocínios, estes últimos, visando a divulgação e publicidade da
Seguradora. Todos os contratos são por tempo determinado e apropriados em conformidade com o
regime de competência, conforme pode ser observado no quadro abaixo:

30/06/2015
Valor a apropriar

Instituições
Valor do
contrato Início Prazo

Valor
apropriado Circulante

Não
circulante

Banco Pottencial 300.000 Junho-14 24 meses 162.500 137.500 -
Advocacia Procópio de Carvalho 2.780.000 Fevereiro-15 12 meses 992.667 1.787.333 -
Fundação Dom Cabral 299.416 Fevereiro-15 12 meses 99.805 199.611 -
Instituto de Formação de Líderes – MG 158.400 Abril-15 12 meses 39.600 118.800 -
Instituto Ling 210.182 Maio-15 8 meses 52.545 157.637 -
Instituto Millenium – Contrato 1 120.000 Janeiro-15 7 meses 102.857 17.143 -
Instituto Millenium – Contrato 2 30.000 Junho-15 7 meses 4.286 25.714 -
Serviços profissionais prestados 220.000 Maio-15 8 meses 55.000 165.000 -

Total 4.117.998 - - 1.509.260 2.608.738 -

31/12/2014
Valor a apropriar

Instituições
Valor do
contrato Início Prazo

Valor
apropriado Circulante

Não
circulante

Fundação Dom Cabral 288.000 Fevereiro-14 12 meses 264.000 24.000 -
Instituto de Formação de Líderes – MG 144.000 Março-14 12 meses 120.000 24.000 -
Instituto de Estudos Empresariais 15.000 Abril-14 12 meses 11.250 3.750 -
ACMINAS 25.000 Abril-14 12 meses 18.750 6.250 -
Instituto Endeavor Brasil 75.000 Junho-14 12 meses 43.750 31.250 -
Banco Pottencial 300.000 Junho-14 24 meses 87.500 150.000 62.500

Total 847.000 - - 545.250 239.250 62.500

10 Custo de aquisição diferido - DAC

Os custos de aquisição diferidos pela Seguradora, em sua totalidade, são relativos às comissões de
corretagem de seguros sobre riscos vigentes emitidos e riscos vigentes não emitidos (RVNE). O prazo
para o diferimento corresponde à vigência das apólices, sendo assim, contabilizados no ativo circulante e
não-circulante. São calculados da mesma forma que a PPNG, ou seja, são diferidos mensalmente e
tomando-se por base as datas de início e fim do período de risco. O prazo médio de diferimento,
ponderado pelo valor da comissão de corretagem, é de 598 dias, exceto DPVAT.
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10.1. Movimentação dos custos de aquisição diferidos

Engenharia

DAC DAC-RVNE TOTAL

Saldo em 31/12/2014 107.800 107.800

Constituições 83.620 - 83.620
Apropriações (77.835) - (77.835)

Saldo em 30/06/2015 113.585 - 113.585

Responsabilidade Civil

DAC DAC-RVNE TOTAL

Saldo em 31/12/2014 - -

Constituições 50 - 50
Apropriações (3) - (3)

Saldo em 30/06/2015 47 - 47

Fiança Locatícia

DAC DAC-RVNE TOTAL

Saldo em 31/12/2014 516.436 33.155 549.591

Constituições 609.569 37.195 646.764
Apropriações (399.485) (30.537) (430.022)

Saldo em 30/06/2015 726.520 39.813 766.333

Garantia Privada

DAC DAC-RVNE TOTAL

Saldo em 31/12/2014 2.538.746 162.987 2.701.733

Constituições 1.546.924 101.304 1.648.228
Apropriações (1.289.671) (111.070) (1.400.741)

Saldo em 30/06/2015 2.795.999 153.221 2.949.220
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Garantia Pública

DAC DAC-RVNE TOTAL

Saldo em 31/12/2014 20.796.169 1.335.114 22.131.283

Constituições 11.759.500 773.012 12.532.512
Apropriações (10.033.638) (873.919) (10.907.557)

Saldo em 30/06/2015 22.522.031 1.234.207 23.756.238

11 Imobilizado
30/06/2015

Descrição

Taxas médias
anuais de

depreciação Custo

Depreciação /
Amortização

acumulada
Valor contábil

líquido

Hardware 20% 247.724 (89.770) 157.954
Telecomunicações 20% 7.899 (3.423) 4.476
Equipamentos de projeção audiovisual 20% 14.915 (4.771) 10.144
Móveis, máquinas e utensílios 10% 145.867 (22.370) 123.497
Benfeitorias em imóveis de terceiros 20% 698.512 (355.236) 343.276

Total 1.114.917 (475.570) 639.347

Compondo o Ativo Imobilizado, há um valor relativo ao Ativo Imobilizado de DPVAT de R$ 168.912 em
30/06/2015 (zero, em 31/12/2014), que somado ao imobilizado do quadro acima, totaliza de R$
808.259.

31/12/2014

Descrição

Taxas médias
anuais de

depreciação Custo

Depreciação /
Amortização

acumulada
Valor contábil

líquido

Hardware 20% 245.485 (65.114) 180.371
Telecomunicações 20% 7.899 (2.633) 5.266
Equipamentos de projeção audiovisual 20% 14.915 (3.280) 11.635
Móveis, máquinas e utensílios 10% 145.867 (15.076) 130.791
Benfeitorias em imóveis de terceiros 20% 698.512 (285.384) 413.128

Total 1.112.678 (371.487) 741.191
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12 Intangível
30/06/2015

Descrição

Taxas médias
anuais de

amortização Custo
Amortização

acumulada
Valor contábil

líquido

Marcas e patentes - 12.244 - 12.244
Outros intangíveis – Softwares 20% 1.300.000 (888.334) 411.666
Outros intangíveis – Listas de clientes 20% 1.510.000 (798.500) 711.500

Total 2.822.244 (1.686.834) 1.135.410

31/12/2014

Descrição

Taxas médias
anuais de

amortização Custo
Amortização

acumulada
Valor contábil

líquido

Marcas e patentes - 12.244 - 12.244
Outros intangíveis – Softwares 20% 1.300.000 (758.334) 541.666
Outros intangíveis – Listas de clientes 20% 1.510.000 (647.500) 862.500

Total 2.822.244 (1.405.834) 1.416.410

13 Ativos Garantidores

Necessidade de cobertura das provisões técnicas e os valores dos respectivos ativos garantidores:

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

Provisões técnicas de seguros 148.309.679 131.780.497
(-) Ativos de resseguros redutores (15.432.366) (15.252.143)
(-) Custos de aquisição diferidos redutores da PPNG (19.029.398) (12.452.392)
(-) Redutores de PSL (3.916.867) (3.836.803)
(-) Redutores de IBNR (626.654) (533.522)
(-) Redutores de PDR (2.205) (1.305)
(-) Depósitos Judiciais (203.618) -

Total líquido a ser coberto 109.098.571 99.704.332

Ativos oferecidos para cobertura das provisões técnicas
Letras Financeiras do Tesouro – LFT 106.028.867 120.873.919
Certificados de depósito bancário – CDB 18.805.837 11.902.014
Letras Financeiras – LF 25.404.209 -

Total de ativos oferecidos para cobertura das provisões 150.238.913 132.775.933

Excedente 41.140.342 33.071.601
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14 Contas a pagar

14.1. Obrigações a pagar

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

Dividendos a pagar 2.140.198 2.397.156
Juros sobre capital próprio a pagar 429.127 371.229
Participação nos lucros a pagar 103.174 177.347
Outros pagamentos - Fornecedores 710.885 345.213
Mensalidade sindical 112 14

Total 3.383.496 3.290.959

14.2. Impostos e encargos sociais a recolher

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

Imposto de renda retido 186.778 215.474
Imposto sobre serviços retido 58.607 64.063
Imposto sobre operações financeiras 98.446 76.934
Contribuições previdenciárias 113.996 103.532
FGTS 20.791 30.772

Total 478.618 490.775

14.3. Encargos trabalhistas

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

Férias a pagar 415.955 441.266

13º salário a pagar 153.763 -

Outros encargos - 543

Total 569.718 441.809

14.4. Impostos e contribuições

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

Imposto de renda 1.006.267 778.961
Contribuição social 678.293 667.342
Contribuições federais retidas 62.620 56.999
Cofins 443.368 -
Pis 72.047 56.999

Total 2.262.595 1.503.302
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15 Débitos de operações com seguros e resseguros

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

Prêmios de seguros a restituir 512.890 696.552

Operações com seguradoras
2.648.209 3.888.488

Co-seguros cedidos emitidos 2.648.209 3.888.488

Operações com resseguradoras 15.633.545 19.645.054

Resseguro cedido – Resseguradoras Locais 8.800.053 10.668.066
Prêmio de resseguro emitido 13.045.887 14.513.139
Comissões sobre prêmios cedidos em resseguro (5.669.435) (5.962.191)
Prêmio de resseguro RVNE 2.427.131 2.593.677
Comissões sobre prêmios cedidos em resseguro RVNE (1.045.920) (1.092.480)
Resseguro a liquidar 42.390 615.921

Resseguro cedido – Resseguradoras Admitidas 6.833.492 8.976.988
Prêmio de resseguro emitido 9.929.184 12.840.409
Comissões sobre prêmios cedidos em resseguro (4.208.937) (5.289.962)
Prêmio de resseguro RVNE 1.686.650 1.802.386
Comissões sobre prêmios cedidos em resseguro RVNE (726.826) (759.181)
Resseguro a liquidar – Contrato de excesso de danos 153.421 383.336

Corretores de seguros 8.904.526 7.505.670

Outros débitos operacionais – Contas a pagar DPVAT 185.389 -

Total dos débitos com seguros e resseguros 27.884.559 31.735.764

16 Prêmios de resseguro

16.1 Contratos de resseguro proporcionais - modalidade cota-parte

Linha do contrato automático de até R$ 220.000.000 (duzentos e vinte milhões de reais) por grupo
tomador para Riscos Financeiros e de R$ 50.000.000,00 para Risco de Engenharia.

16.1.1. Prêmios retidos no período, subdivididos por classe de resseguradores e carteiras:

Prêmios retidos 30/06/2015

Seguros
Resseguradores

Locais
Resseguradores

Admitidos % Cessão

Risco de Engenharia 611.773 250.071 130.296 62%
Fiança locatícia 2.963.565 220.594 151.767 13%
Garantia pública 58.697.829 6.397.142 4.317.243 18%
Garantia privada 8.285.634 1.036.113 900.729 23%

Total 70.558.801 7.903.920 5.500.035 19%
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Prêmios retidos 31/12/2014

Seguros
Resseguradores

Locais
Resseguradores

Admitidos % Cessão

Risco de Engenharia 1.225.319 552.185 385.196 77%
Fiança locatícia 3.789.071 396.630 275.648 18%
Garantia pública 122.264.963 16.102.175 10.719.788 22%
Garantia privada 14.489.931 1.752.452 1.217.897 20%

Total 141.769.284 18.803.442 12.598.529 22%

16.2. Contrato de resseguro automático não-proporcionais

Ramos Tipo de resseguro Modalidade Limites

Garantia pública e Privada e
Fiança Locaticia

Excesso de danos Proteção de retenção
R$ 26.000.000 em excesso a
R$ 4.200.000 de retenção líquida
protegida

R$ 2.000.000 em excesso a R$
500.000 de retenção líquida
protegida

Risco de Engenharia Excesso de danos Proteção de retenção

16.3. Discriminação das resseguradoras participantes do contrato automático

Resseguradora Classe Rating

IRB-Brasil RE Local A- (AM Best)
XL Resseguros Brasil S/A Local A+ (S&P)
Markel Resseguradora S/A Local Sem rating Brasil
Terra Brasis Resseguros S/A Local A+(S&P)
Trans RE Reinsurance Admitida A+ (AM Best)
Everest Reinsurance Company Admitida A+ (AM Best)
Scor Reinsurance Company Admitida A- (AM Best)
Hannover Rück Admitida AA-(S&p)

17 Depósitos de terceiros

17.1. Constituem depósitos de terceiros

A rubrica Depósitos de terceiros é composta exclusivamente pelos créditos de prêmios cobrados.
Créditos eventualmente ainda não identificados até o fim do período são registrados em Outros
Depósitos.

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

Prêmios e emolumentos recebidos 1.103.157 620.942
Outros depósitos 118.449 141.572

Total 1.221.606 762.514
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17.2. “Aging” dos valores na conta de depósitos de terceiros

Faixa em dias
Prêmios e

emolumentos
Outros

depósitos

De 0 a 30 dias 355.437 -
De 31 a 60 dias 105.152 -
De 61 a 120 dias 270.864 -
De 121 a 180 dias 80.488 -
De 181 a 365 dias 289.953 -
De 366 a 2.000 dias 1.263 118.449

Total 1.103.157 118.449

18 Quadros de movimentações das provisões técnicas

Na montagem do quadro de movimentação das provisões técnicas consideramos todas as provisões
diretas e de cosseguro (passivo circulante e não circulante), exceto DPVAT.

Risco de engenharia

PPNG RVNE IBNR
PSL

Admin.
PSL

Judicial PDR

Saldo em 31/12/2014 582.161 113.521 56.365 2.167 - 2.298

Constituições decorrentes de prêmios 544.585 106.194 - - - -
Diferimento pelo risco decorrido (466.770) (91.020) - - - -
Constituição - IBNR - - 29.482 - - 8.703
Reversão - IBNR - - (21.163) - - (2.895)
Aviso de sinistros - - - 44.146 - -
Reavaliação - - - 261.463 - -
Pagamento de sinistros - - - (98.179) - -
Cancelamento - - - - - -
Reabertura - - - - - -

Saldo em 30/06/2015 659.976 128.695 64.684 209.597 - 8.106

Responsabilidade Civil

PPNG RVNE IBNR
PSL

Admin.
PSL

Judicial

Saldo em 31/12/2014 - - - - -

Constituições decorrentes de prêmios 335 41 - - -
Diferimento pelo risco decorrido (23) (3) - - -
Constituição - IBNR - - 26 - -
Reversão - IBNR - - - - -
Aviso de sinistros - - - - -
Reavaliação - - - - -
Pagamento de sinistros - - - - -
Cancelamento - - - - -
Reabertura - - - - -

Saldo em 30/06/2015 312 38 26 - -
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Fiança locatícia

PPNG RVNE IBNR
PSL

Admin.
PSL

Judicial

Saldo em 31/12/2014 2.309.453 184.526 66.011 43.963 -

Constituições decorrentes de prêmios 2.778.435 227.401 - - -
Diferimento pelo risco decorrido (1.798.208) (168.490) - - -
Constituição - IBNR - - 110.121 - -
Reversão - IBNR - - (84.605) - -
Aviso de sinistros - - - 49.954 -
Reavaliação - - - 37.150 -
Pagamento de sinistros - - - (90.526) -
Cancelamento - - - (857) -
Reabertura - - - - 1.766.489

Saldo em 30/06/2015 3.289.679 243.437 91.527 39.685 1.766.489

Garantia privada

PPNG RVNE IBNR
PSL

Admin.
PSL

Judicial PDR

Saldo em 31/12/2014 12.064.799 963.977 245.874 163.282 - -

Constituições decorrentes de prêmios 7.416.125 659.956 - - - -
Diferimento pelo risco decorrido (5.915.569) (620.097) - - - -
Constituição - IBNR - - 360.685 - - -
Reversão - IBNR - - (255.129) - - -
Aviso de sinistros - - - 649.413 - -
Reavaliação - - - 13.806 (6.270) -
Pagamento de sinistros - - - - (203.618) -
Cancelamento - - - (116.078) - -
Atualização monetária - - - - 40.927 -
Depósito judicial - - - - 203.618 20.362
Reabertura - - - - 1.161.051 -

Saldo em 30/06/2015 13.565.355 1.003.836 351.430 710.423 1.195.708 20.362

Garantia pública

PPNG RVNE IBNR
PSL

Admin.
PSL

Judicial

Saldo em 31/12/2014 96.849.365 7.738.264 2.069.816 6.558.166 -

Constituições decorrentes de prêmios 55.298.303 4.988.770 - - -
Diferimento pelo risco decorrido (44.021.103) (4.725.668) - - -
Constituição - IBNR - - 2.589.611 - -
Reversão - IBNR - - (2.173.413) - -
Aviso de sinistros - - - 3.418.443 3.200.000
Reavaliação - - - 1.230.048 12.800.000
Pagamento de sinistros - - - (520.873) (16.000.000)
Cancelamento - - - (4.408.539) -
Reabertura - - - 69.125 -

Saldo em 30/06/2015 108.126.565 8.001.366 2.486.014 6.346.370 -
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Com relação às provisões técnicas do convênio DPVAT, todos os valores estão em contas de provisões de
sinistros, no passivo circulante, e são distribuídos conforme tabela abaixo:

Provisões do convênio DPVAT 30/06/2015 31/12/2014

Provisões de sinistro a liquidar administrativas 4.438.225 -
Provisões de sinistro a liquidar judiciais 14.796.245 -
IBNR administrativo 30.189.387 -
Provisão para despesas administrativas 656.336 -

Total 50.080.193 -

19 Teste de adequação do passivo

Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP n° 457/12, alterada pela Circular SUSEP nº 503/14,
nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro deve ser elaborado o teste de adequação dos passivos
(TAP). O TAP considera premissas atuariais atuais e a melhor estimativa de todos os fluxos de caixa
futuros, que representam as obrigações decorrentes dos contratos vigentes na data base, exceto DPVAT,
brutas de resseguro.

O teste consiste em avaliar as obrigações decorrentes dos contratos e certificados dos planos de seguro
cuja vigência tenha se iniciado até a data-base, comparando o valor apurado das estimativas correntes
dos fluxos de caixa mensais com o montante de provisões deduzido das despesas de comercialização
diferidas e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas. Se o teste identificar
qualquer insuficiência, a despesa dever ser reconhecida no resultado do período.

Para determinação das obrigações decorrentes dos contratos foram consideradas curvas de pagamento
de acordo com a experiência da Seguradora, despesas administrativas relacionadas à gestão das
obrigações futuras e a sinistralidade média da Seguradora verificada no período entre 01/06/2014 e
31/05/2015 que apresentaram os seguintes percentuais em relação ao prêmio ganho: Garantia Pública –
25,66%; Garantia Privada – 7,18%; Fiança Locatícia – 50,35% e Riscos de Engenharia – 39,81%. Para
cálculo do valor presente das obrigações foi adotada a estrutura a termo da taxa de juros definida pela
SUSEP para a curva de cupom IPCA, visto que os contratos também são atualizados pelo IPCA.

O teste realizado indicou que o passivo avaliado se encontra adequado na data-base, não havendo,
portanto, necessidade de constituição de provisões complementares.

20 Contingências passivas relacionadas a sinistros judiciais

A Sociedade adota os critérios estabelecidos pelo PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 25 para definição
dos critérios qualitativos e quantitativos utilizados para classificação das probabilidades e valores de
provisionamento de suas ações judiciais. Quais sejam:

QUALITATIVOS: "As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento
da administração da entidade, complementados pela experiência de transações semelhantes e, em
alguns casos, por relatórios de peritos independentes".
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QUANTITATIVOS: “A melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente é o
valor que a entidade racionalmente pagaria para liquidar a obrigação na data do balanço ou para
transferi-la para terceiros nesse momento. É muitas vezes impossível ou proibitivamente dispendioso
liquidar ou transferir a obrigação na data do balanço. Porém, a estimativa do valor que a entidade
racionalmente pagaria para liquidar ou transferir a obrigação produz a melhor estimativa do desembolso
exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço.”

As contingências passivas relacionadas a sinistros judiciais encontram-se assim provisionadas:

Relacionadas a
sinistros (exceto
Dpvat) Quant.

Valor
reclamado

Valor
provisionado

Depósito
Judicial

% (Provis/
Reclamado)

Perda provável 2 1.160.781 992.090 223.980 100
Perda possível 15 10.778.816 1.766.489 - 16
Perda remota - - - - -

Total em 30/06/2015 17 11.939.597 2.758.579 223.980 25

Relacionadas a
sinistros (exceto
Dpvat) Quant.

Valor
reclamado

Valor
provisionado

Depósito
Judicial

% (Provis./
Reclamado)

Perda provável - - - - -
Perda possível 8 10.050.763 1.766.489 - 18
Perda remota - - - - -

Total em 31/12/2014 8 10.050.763 1.766.489 - 18

Relacionadas ao DPVAT

Categorias 1, 2, 3, 4, 9 e 10 Quantidade Valor da Ação Valor Provisionado

Perda Possível 2.689 31.538.924 10.037.845
Perda Provável 533 7.596.216 2.417.636
Perda Remota 499 7.354.685 2.340.764

Total em 30/06/2015 3.721 46.489.825 14.796.245
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21 Outros débitos - Provisões judiciais – Obrigações fiscais

A Seguradora discute judicialmente a base de cálculo para o pagamento de PIS e COFINS, tendo obtido,
em dezembro/2013, liminar para efetuar depósitos judiciais destes tributos. Com isso, passou a
contabilizar os valores devidos na rubrica contábil “Obrigações fiscais”, dentro do grupo Provisões
Judiciais, no ativo não circulante, procedimento que foi realizado para as competências dezembro/2013
a dezembro/2014. A partir da competência janeiro/2015, a Seguradora voltou a efetuar os recolhimentos
dos tributos normalmente, enquanto aguarda o fim do processo. A variação apresentadas nos saldos
desta rubrica é decorrente da atualização monetária dos depósitos. Segue abaixo quadro com os valores
provisionados:

Descrição 30/06/2015 31/12/2014

PIS 700.919 665.019

COFINS 4.313.349 4.092.425

Total 5.014.268 4.757.444

22 Patrimônio líquido e destinação do resultado

22.1. Composição

Capital social – o capital social, totalmente subscrito e integralizado, em 30 de junho de 2015 é de R$
98.250.000 (em 31/12/2014 era R$ 98.250.000), representado por 35.085.816 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. A distribuição das ações entre os acionistas está, demonstrada na Nota
3.

Reserva Legal – Constituída no final do exercício, conforme legislação societária, podendo ser utilizada
para compensação de prejuízos ou aumento de capital social. Seu saldo em 30 de junho de 2015 é de R$
1.840.783 (em 31/12/2014 no valor de R$ 1.840.783).

Reserva estatutária –corresponde ao lucro líquido remanescente após a constituição da reserva legal e
demais deduções legais. Em 30/06/2015 seu saldo é zero (em 31/12/2014 de R$ 880.275). Em
março/2015 foi distribuído, a título de dividendos, o valor de R$ 880.275 correspondente ao saldo da
reserva estatuária acumulada até dezembro/2014.

Dividendos antecipados - conforme disposto na AGE de 15 de junho de 2013, a distribuição mínima de
dividendos é de 85% do lucro líquido. No 1º semestre de 2015, foram pagos a título de antecipação, R$
9.373.291 (em 31/12/2014, R$ 22.548.839).

Lucros acumulados – Por se tratar de balanço intermediário, os lucros acumulados no semestre não
foram totalmente distribuídos, ficando um saldo de R$ 1.276.482, resultado da diferença entre o lucro
líquido apurado em 30/06/2015 no valor de R$ 13.552.691 (em 31/12/2014 foi de R$ 29.126.979) e os
valores já distribuídos a título de dividendos antecipados e JSCP no valor de R$ 12.276.209 (R$
27.701.098 em 31/12/2014).
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22.2. Cálculo dos juros sobre capital próprio (JSCP)

Em 2015 foram pagos JSCP aos acionistas da Seguradora, conforme cálculo abaixo:

22.3. Cálculo dos dividendos distribuídos

Cálculo do limite para pagamento dos JSCP 30/06/2015

Patrimônio líquido (PL) em 31/12/2014 100.971.058

Lucro antes dos impostos 20.663.440
Contribuição social sobre o lucro (bruta dos impostos diferidos) (2.804.287)
Dividendos distribuídos (9.373.291)
Lucro líquido antes do IR e após distribuições 8.485.862

Limite dedutível – 50% lucro líquido antes do IR 4.242.931

Valor dos JSCP calculado pela variação da TJLP no período
(2,875% do PL de 31/12/2014) 2.902.918

Cálculo do limite para pagamento dos JSCP (até 31/05/2014) 30/06/2014

Patrimônio líquido em 31/12/2013 103.045.178
Variação da TJLP (2,0835%) 2.146.946

Limite dedutível – 50% lucro líquido antes do IR 2.775.882

Lucro líquido até 31/05 1.547.210
Reserva legal (a ser constituída em 31/12) (77.360)

Valor dos JSCP propostos pela administração 1.469.850

Distribuição de dividendos 30/06/2015

Lucros antes dos juros sobre capital próprio 20.663.439
Juros sobre capital próprio (2.902.918)
Lucros após juros sobre capital próprio 17.760.521
IRPJ (4.501.157)
CSLL (2.804.287)
Ajustes temporais – Impostos diferidos – IR 121.685
Ajustes temporais – Impostos diferidos – CSLL 73.011
Lucro líquido contábil do semestre 10.649.773

Valor dos dividendos antecipados 9.373.291
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23 Imposto de renda e contribuição social

Conciliação entre as alíquotas nominais e efetivas apuradas em 30 de junho de 2015:

2015 2014

Apuração
Imposto de

Renda
Contrib.

Social
Imposto de

Renda
Contrib.

Social

Resultado antes dos impostos e participações 20.663.439 20.663.439 20.624.069 20.624.069
Juros s/capital próprio (2.902.918) (2.902.918) (1.469.850) (1.469.850)
Resultado após juros s/ capital próprio 17.760.521 17.760.521 19.154.219 19.154.219
Adições/ Exclusões líquidas 928.260 934.725 2.279.080 2.279.080
Base de cálculo 18.688.781 18.695.246 21.433.299 21.433.299
Alíquota básica 15% 2.803.317 2.804.287 3.214.995 3.214.995
Adicional 10% para IR (acima de R$ 20 mil/mês) 1.856.878 - 2.131.330 -
Prorrogação salário maternidade (3.416) - (9.793) -
Incentivos fiscais – PAT (37.024) - (31.107) -
Incentivos fiscais - Vale cultura (6.465) - - -
Incentivos fiscais – Lei Audiovisual (112.133) - - -

Total dos impostos apurados 4.501.157 2.804.287 5.305.425 3.214.995
Créditos tributários – Impostos diferidos (121.685) (73.011) (548.157) (328.894)

Total dos impostos, líquido dos créditos
tributários 4.379.472 2.731.276 4.757.268 2.886.101

24 Detalhamento de contas da demonstração de resultado

Distribuição antecipada de dividendos 30/06/2014

Lucros antes dos juros sobre capital próprio 20.624.069
Juros sobre capital próprio (1.469.850)
Lucros antes dos impostos 19.154.219
IRPJ (5.305.425)
CSLL (3.214.995)
Ajustes temporais – Impostos diferidos – IR 548.157
Ajustes temporais – Impostos diferidos – CSLL 328.894
Lucro líquido do exercício 11.510.850

Valor dos dividendos antecipados 9.784.222
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24.1. Ramos de atuação

A Seguradora apresentou a seguinte composição em relação aos ramos que atua:

30/06/2015

Ramos Prêmio ganho
% Sinistro sobre

prêmio ganho
% Comissão sobre

prêmio ganho

Risco de engenharia 509.915 66 18
Responsabilidade civil (14) (186) (26)
Fiança locatícia 1.962.786 6 22
DPVAT 25.635.912 88 1
Garantia pública 46.796.101 35 24
Garantia privada 6.777.569 27 21

Total 81.682.269 51 17

30/06/2014

Ramos Prêmio ganho
% Sinistro sobre

prêmio ganho
% Comissão sobre

prêmio ganho

Risco de engenharia 15.082 129 149
Fiança locatícia 1.240.542 143 22
Garantia pública 36.608.690 3 23
Garantia privada 3.936.697 1 20

Total 41.801.011 7 23

24.2. Receitas com emissão de apólices

Descrição 30/06/2015 30/06/2014

Emissão de bilhetes – Consórcio DPVAT 1.519.342 -

Total 1.519.342 -

24.3. Sinistros ocorridos

Risco de
Engenharia

Resp.
Civil

DPVAT
Fiança

Locatícia
Garantia

Pública
Garantia

Privada

Indenizações Avisadas (305.609) - (12.620.999) (86.247) (16.309.077) (1.701.922)
Despesas com Sinistros (8.558) - (4.218.857) - - (20.362)
Prov. Desp. Relacionadas – PDR (15.524) - - - - -
Ressarcimentos - - - - 140.718 -
Variação IBNR (8.319) (26) (5.687.366) (25.516) (416.197) (105.557)
PDR – IBNR (19) - - - - -

Saldo em 30/06/2015 (338.029) (26) (22.527.222) (111.763) (16.584.556) (1.827.841)
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Risco de
Engenharia

Resp.
Civil

DPVAT
Fiança

Locatícia
Garantia

Pública
Garantia

Privada

Indenizações Avisadas - - - (1.768.120) (1.971.128) (39.525)
Despesas com Sinistros - - - - - -
Prov. Desp. Relacionadas – PDR - - - - - -
Ressarcimentos - - - - 447.323 -
Variação IBNR (19.415) - - (9.219) 277.609 (17.307)
PDR – IBNR - - - - - -

Saldo em 30/06/2014 (19.415) - - (1.777.339) (1.246.196) (56.832)

24.4. Custos de aquisição

Risco de
Engenharia

Resp.
Civil

DPVAT
Fiança

Locatícia
Garantia

Pública
Garantia

Privada

Comissão sobre prêmios emitidos (92.713) (50) (368.817) (649.645) (12.678.119) (1.701.489)
Comissão s/ prêmios emit. RVNE - - - (5.717) (103.620) 8.708
Inspeção de riscos (2.520) - - - - -
Variação comissão diferida 5.785 47 - 210.083 1.725.863 257.254
Variação comissão diferida RVNE - - - 6.658 (100.907) (9.766)

Saldo em 30/06/2015 (89.448) (3) (368.817) (438.621) (11.156.783) (1.445.293)

Risco de
Engenharia

Resp.
Civil

DPVAT
Fiança

Locatícia
Garantia

Pública
Garantia

Privada

Comissão sobre prêmios emitidos (105.515) - - (431.200) (11.989.476) (1.215.764)
Comissão s/ prêmios emit. RVNE - - - (15.269) (378.031) (24.045)
Inspeção de riscos (2.076) - - - - -
Variação comissão diferida 85.141 - - 160.299 3.821.718 424.269
Variação comissão diferida RVNE - - - 10.310 207.111 24.247

Saldo em 30/06/2014 (22.450) - - (275.860) (8.338.678) (791.293)

24.5. Outras receitas e despesas operacionais

Risco de
Engenharia

Resp.
Civil

DPVAT
Fiança

Locatícia
Garantia

Pública
Garantia

Privada

Outras receitas operacionais - - 71.707 - - -
Despesas com cobrança - - (1.385.237) - - -
Redução ao valor recuperável de
prêmios a receber (6.612) - - (15.643) (535.908) (17.461)
Despesas diversas - - (533.104) - - -

Saldo em 30/06/2015 (6.612) - (1.846.634) (15.643) (535.908) (17.461)

Risco de
Engenharia

Resp.
Civil

DPVAT
Fiança

Locatícia
Garantia

Pública
Garantia

Privada

Redução ao valor recuperável de
prêmios a receber - - - (119.490) (73.460) 8.300

Saldo em 30/06/2014 - - - (119.490) (73.460) 8.300
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24.6. Resultado com operações de resseguros

Risco de
Engenharia

Resp.
Civil

Fiança
Locatícia

Garantia
Pública

Garantia
Privada

Total

Receita com resseguros 48.534 16 21.609 11.715.303 380.616 12.166.078
Indenização de sinistros 58.312 - 18.397 11.643.065 348.200 12.067.974
Despesas com sinistro - - - - 4.072 4.072
PDR 1.158 - - - - 1.158
IBNR (10.678) 16 3.212 72.238 28.344 93.132
PDR - IBNR (258) - - - - (258)

Despesas com resseguros (280.376) 19 (329.542) (10.373.526) (1.556.455) (12.539.880)
Prêmios de resseguros (495.884) (303) (643.230) (17.848.693) (3.146.066) (22.134.176)
Comissões de resseguros 115.518 91 268.006 6.914.096 1.228.933 8.526.644
Prêmios de RVNE - - 5.055 311.687 (34.462) 282.280
Comissões de RVNE - - (2.192) (91.475) 14.753 (78.914)
Variação das desp. resseguros 99.990 231 42.819 340.859 380.387 864.286

Saldo em 30/06/2015 (231.842) 35 (307.933) 1.341.777 (1.175.839) (373.802)

Risco de
Engenharia

Resp.
Civil

Fiança
Locatícia

Garantia
Pública

Garantia
Privada

Total

Receita com resseguros 28.175 - 1.117.627 465.410 (43.247) 1.567.965
Indenização de sinistros - - 1.116.924 523.242 (37.696) 1.602.470
Despesas com sinistro - - - - - -
PDR - - - - - -
IBNR 28.175 - 703 (57.832) (5.551) (34.505)
PDR - IBNR - - - - - -

Despesas com resseguros (59.149) - (190.028) (7.339.985) (787.065) (8.376.227)
Prêmios de resseguros (699.175) - (553.376) (15.941.904) (1.590.416) (18.784.871)
Comissões de resseguros 86.666 - 232.421 6.690.769 667.982 7.677.838
Prêmios de RVNE - - (22.137) (300.627) (24.100) (346.864)
Comissões de RVNE - - 9.297 128.560 10.122 147.979
Variação das desp. resseguros 553.360 - 143.767 2.083.217 149.347 2.929.691

Saldo em 30/06/2014 (30.974) - 927.599 (6.874.575) (830.312) (6.808.262)

24.7. Despesas administrativas

Descrição 30/06/2015 30/06/2014

Pessoal próprio (3.876.769) (3.319.652)
Serviços de terceiros (3.742.503) (1.652.340)
Localização e funcionamento (1.963.864) (1.675.551)
Publicidade e propaganda (274.472) (429.661)
Publicações (111.502) (73.593)
Donativos e contribuições (401.783) (76.203)
Outras despesas administrativas (28.934) (23.423)
Despesas administrativas consórcio DPVAT (1.512.699) -

Total (11.912.526) (7.250.423)
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24.8. Despesas com tributos

Descrição 30/06/2015 30/06/2014

Cofins (2.267.541) (1.649.838)
Pis (368.476) (268.099)
Contribuição sindical (61.731) (23.010)
Taxa de fiscalização SUSEP (298.862) (149.431)
Outros tributos (610) (451)

Total (2.997.220) (2.090.829)

24.9. Resultado financeiro

Receitas financeiras 30/06/2015 30/06/2014

Receitas com títulos de renda fixa – privados 3.070.055 1.721.748
Receitas com títulos de renda fixa – públicos 6.613.439 5.726.648
Receitas financeiras com operações de seguros 325.372 302.289
Receitas financeiras Consórcio DPVAT 148.080 -
Receita c/ atualização monetária – Depósitos judiciais 256.824 39.360
Fundos de investimentos – DPVAT 2.681.110 -
Outras receitas financeiras 8.185 -

Total 13.103.065 7.790.045

Despesas financeiras 30/06/2015 30/06/2014

Despesas financeiras com operações de seguros – DPVAT (2.692.019) -
Despesas financeiras com operações de seguros (57.299) (45.462)
Desp. com impostos e contrib. s/transações financeiras (39.132) (19.925)
Despesa c/ atualização monetária – Depósitos judiciais (256.824) (39.360)
Outras despesas financeiras (2.096) (13)

Total (3.047.370) (104.760)

25 Transações com partes relacionadas

Não existem em 30/06/2015 valores a pagar ou a receber nas contas patrimoniais da Seguradora
provenientes de transações com partes relacionadas.

25.1 Remuneração do pessoal chave da administração

Anualmente na Assembleia Geral é estabelecida a remuneração dos Administradores, conforme
determina o Estatuto Social, tendo sido determinada a remuneração global dos administradores para o
ano de 2015 em até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
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26 Adequação de capital

Adequação de capital em atendimento ao disposto no inciso XVI do artigo 43, anexo I da Circular nº
508/2015.

Cálculo do patrimônio líquido ajustado 30/06/2015 31/12/2014

Patrimônio líquido 101.367.265 100.971.058
Intangível (1.135.410) (1.416.410)
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro (2.608.737) (301.750)

Patrimônio líquido ajustado (PLA) 97.623.118 99.252.898

Cálculo capital base 30/06/2015 31/12/2014

Parcela fixa 1.200.000 1.200.000
Parcela variável, conforme região de atuação 13.800.000 13.800.000

I - Capital base 15.000.000 15.000.000

Cálculo capital adicional 30/06/2015 31/12/2014

Capital adicional de risco de subscrição 21.560.530 20.299.756
Capital adicional de crédito 5.203.164 3.528.080
Capital adicional de risco operacional 1.277.115 907.738
Benefício da diversificação (Correlação) (2.184.997) (1.553.488)

II - Capital adicional 25.855.812 23.182.086

Capital mínimo requerido (CMR) – maior entre I e II 25.855.812 23.182.086

Suficiência de capital (PLA – CMR) 71.767.306 76.070.812

27 Demonstração do resultado abrangente

A Seguradora não apresentou valores em sua Demonstração do resultado abrangente por não possuir
outros resultados abrangentes no período.

28 Gestão de riscos

A Pottencial Seguradora entende que a gestão de riscos de suas atividades é fundamental para o seu
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o processo de gerenciamento dos riscos começa com a
identificação, avaliação, priorização e finda com o desenvolvimento de procedimentos para mitigação e
controle dos mesmos. Através deste monitoramento e das ações planejadas para mitigação, a Seguradora
espera evitar perdas e proteger os ativos, aplicar correções imediatas às possíveis falhas detectadas,
proporcionando segurança e incentivando a cultura de controles dentro da Instituição. A Seguradora
possui vários processos mapeados, segregações de responsabilidades e procedimentos definidos, bem
como busca continuadamente estudos sobre o assunto, entendendo que dessa forma poderá continuar
identificando falhas e possíveis perdas em cada etapa do processo. O gerenciamento de riscos da
Seguradora compete à área de Controles Internos, compliance e riscos, a qual emite, semestralmente, o
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relatório de controles internos e gestão de riscos. Todas as atividades são abordadas de modo integrado
dentro de um processo apoiado pelas áreas de:

Subscrição: tem responsabilidade de analisar condições e critérios de taxação para aceitação dos
negócios propostos, baseando-se em políticas internas e as fixadas pelos órgãos reguladores. Estuda
propostas, pedidos de cobertura, averbação e respectivos endossos, aplicando tarifas e tabelas, efetuando
cálculos de prêmios e estabelecendo prazos de vigência e cobertura para adequá-los aos interesses dos
segurados e cumprimento fiel das normas de aceitação da companhia.

Atuária: tem como responsabilidades cálculo das Provisões Técnicas, estimativa de ativos vinculados,
acompanhamento da adequação das estimativas, desenvolvimento de novos produtos, teste de
adequação do passivo, análise gerencial e avaliação atuarial.

Operacional: responsável pela coordenação dos trabalhos de natureza técnica e operacional,
conduzindo-os de forma que atenda às diretrizes de governança, segurança e prevenção a crimes de
lavagem de dinheiro, fraudes e outros atos ilícitos, bem como a íntegra aplicação de toda a legislação
vigente, sobretudo as normas do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados) e do sistema de
controles internos da Pottencial Seguradora.

Contabilidade: tem como responsabilidade o cumprimento das normas contábeis, fiscais e tributárias
para o registro, acompanhamento e apuração dos resultados dos negócios da instituição, zelando pela
correta elaboração das demonstrações financeiras, buscando as melhores práticas de mercado, em
consonância com as políticas determinadas pela instituição e principalmente pelas normas da SUSEP.

Auditoria Interna: é uma atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação tendo
como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. A Auditoria Interna tem
papel fundamental no gerenciamento de riscos da Instituição. Através dela podemos avaliar os controles
e riscos, com o objetivo de identificar exceções, anomalias, tendências e indicadores de riscos.

A Pottencial Seguradora zela para que os setores acima citados 30.çam suas atividades de maneira
transparente e sempre cautelosa para o gerenciamento de riscos em cada tarefa.
Abaixo uma síntese da avaliação dos principais tipos de riscos inerentes às operações:

28.1. Risco de seguro

É todo risco decorrente da emissão de um contrato de seguro. Assim, cada apólice de seguro emitida pela
Seguradora desencadeia riscos em variáveis conhecidas ou incertas, entre os quais citam-se sinistros,
taxas de juros de mercado financeiro dos ativos que garantem a cobertura de sinistros entre outras.

Numa seguradora, a subscrição pode ser definida como o conjunto de ações que envolvem a seleção de
riscos, desenvolvimento de suas condições contratuais, precificação e mensuração de resultados.

Na Pottencial Seguradora o setor de subscrição analisa e gerencia as propostas de seguro de acordo com
os princípios e procedimentos contidos na política de subscrição de riscos. Compete também ao setor de
subscrição analisar a capacidade do tomador, priorizar sempre a segurança das operações, obter sempre
a melhor relação benefício/risco, atendendo com segurança as demandas dos clientes. Possui ainda
conhecimento e empenha todos os esforços para cumprir todas as normas internas e externas, dentre
elas as políticas e diretrizes dos órgãos fiscalizadores.
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Através da subscrição pretende-se aplicar coberturas adequadas às apólices, especificar e acompanhar a
padronização desenvolvida para a seleção dos negócios com quais se pretende operar e buscar a
manutenção da estabilidade do universo segurado com resultados que reflitam as projeções de lucro.O
subscritor tem por meta determinar as decisões quanto à seleção de risco, através da análise de um
conjunto de fatores que tem como base de partida os dados econômico-financeiros do Tomador, a
relação entre o objeto do seguro e suas garantias, bem como entre Importância Segurada e prêmios
relativos ao risco, determinando sua aceitação, ou não.

O formato usual de subscrição se utiliza de informações obtidas por meio de propostas, formulários de
análise de risco, pedido de cobertura, bem como informações trazidas pela área comercial.

A seguir está apresentada uma análise de dados decorrentes de contratos de seguros emitidos
basicamente sobre 03 ( três) óticas: a distribuição geográfica dos riscos; análise de
sensibilidade e desenvolvimento de sinistros.

A distribuição geográfica dos riscos contribui para análise da pulverização dos esforços de venda de
forma equilibrada quando se atua em nível nacional. Verifica-se também eventuais concentrações de
sinistralidade e/ou discrepâncias no volume de prêmios emitidos e sinistros ocorridos por região:

Prêmios Diretos (Antes do Resseguro)

RISCO DE ENGENHARIA FIANÇA LOCATICIA

Região
Prêmio

Emitido

%
participação

Prêmio

Sinistro
Avisado

%
participação
no Sinistro Região

Prêmio
Emitido

%
participação

Prêmio
Sinistro
Avisado

%
participação
no Sinistro

Centro-Oeste 75.366 12% - 0% Centro-Oeste 88.191 3% 33.660 39%
Nordeste 96.064 16% - 0% Nordeste 215.135 7% 21.757 0%
Norte 52.585 9% - 0% Norte 4.094 0% - 0%
Sudeste 328.740 54% 305.609 0% Sudeste 2.553.325 86% 30.831 36%
Sul 59.354 10% - 0% Sul 102.820 3% - 0%

Total
Ramo 612.109 305.609

Total
Ramo

2.963.565 86.248

GARANTIA PUBLICA GARANTIA PRIVADA

Região
Prêmio

Emitido

%
participação

Prêmio
Sinistro
Avisado

%
participação
no Sinistro

Região
Prêmio

Emitido

%
participação

Prêmio

Sinistro
Avisado

%
participação
no Sinistro

Centro-Oeste 9.969.799 19% 805.005 5% Centro-Oeste 511.180 6% - 0%
Nordeste 9.454.425 18% (1.463.635) -9% Nordeste 2.055.389 25% 404.672 24%
Norte 3.308.780 6% (32.727) 0% Norte 421.015 5% - 0%
Sudeste 27.862.824 52% 16.390.690 98% Sudeste 4.783.411 58% 1.283.444 75%
Sul 3.220.396 6% 977.088 6% Sul 514.638 6% 13.806 1%

Total
Ramo 53.816.224 16.676.421

Total
Ramo 8.285.633 1.701.922
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Prêmios Diretos (Depois do Resseguro)

RISCO DE ENGENHARIA FIANÇA LOCATICIA

Região
Prêmio
Emitido

% participação
Prêmio

Sinistro
Avisado

%
participação
no Sinistro Região

Prêmio
Emitido

%
participaçã

o Prêmio
Sinistro
Avisado

%
participação
no Sinistro

Centro-
Oeste

42.110 13% - 0% Centro-Oeste 74.495 3% 964 3%

Nordeste 47.457 14% - 0% Nordeste 184.644 7% 1.545 0%
Norte 30.854 9% - 0% Norte 3.744 0% - 0%
Sudeste 170.995 51% 156.701 0% Sudeste 2.242.231 86% 26.588 91%
Sul 42.070 13% - 0% Sul 94.963 4% - 0%

Total Ramo 333.486 156.701 Total Ramo 2.600.077 29.097

GARANTIA PUBLICA GARANTIA PRIVADA

Região
Prêmio

Emitido

%
participação

Prêmio
Sinistro
Avisado

%
participa

ção no
Sinistro Região

Prêmio
Emitido

%
participaçã

o Prêmio
Sinistro
Avisado

%
participação
no Sinistro

Centro-
Oeste 8.063.188 17% 133.297 2%

Centro-Oeste 412.679 6% - 0%

Nordeste 8.255.992 17% (248.151) -3% Nordeste 1.476.886 23% 92.999 11%
Norte 2.844.157 6% (1.911) 0% Norte 305.929 5% - 0%
Sudeste 25.632.131 53% 8.627.718 100% Sudeste 3.808.892 59% 760.682 89%
Sul 3.899.716 8% 78.249 1% Sul 422.078 7% 907 0%

Total Ramo 48.695.184 8.589.202 Total Ramo 6.426.464 854.588

Análise de Sensibilidade. A partir da simulação de alterações de algumas variáveis do risco de seguro
que, com razoável possibilidade de ocorrência, poderiam causar impactos sobre resultado e Patrimônio
Líquido na data do balanço.

A Pottencial identifica a sinistralidade como principal fator de sensibilidade de seus resultados, dada a
incerteza do comportamento deste fator (vide, na sequência, Nota de Desenvolvimento de sinistros em
Riscos de Seguros). Outro fator relevante seria a taxa de juros de mercado financeiro pois os ativos que a
Seguradora oferece em cobertura aos seus contratos de seguro estão sujeitos às variações, sobretudo, da
taxa básica de juros . Na nota de Risco de Mercado há a análise do possível impacto causado ao
Resultado e PL para eventuais variações deste fator de sensibilidade. Demais fatores relacionados aos
contratos de seguro e suas hipótes, bem como seus possíveis impactos, são demonstrados no quadro
abaixo:

Análise de Sensibilidade - Impacto no Resultado e Patrimônio Liquido de 30/06/2015

Hipóteses Impacto Sobre Resultado e PL *

Bruto de Resseguro Liquido de Resseguro

Redução de 10% no Prêmio de Seguro (2.912.536) (2.450.399)
Aumento de 20% na sinistralidade (2.092.385) (508.915)
Aumento 15% nas Despesas Administrativas (638.569) (638.569)
Aumento de 10% no Custo de Aquisição (474.417) (474.417)
Todas as hipóteses juntas (6.117.906) (4.072.300)

* Descontados os impostos o impacto sobre resultado equivale ao sobre PL. Desconsideradas simulações de variações no Dpvat
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Para o impacto de todas as hipóteses foram descontados tributos, dividendos e reservas fazendo com que
o impacto apresentado sobre resultado acabe sendo o mesmo sobre o patrimônio.

Evidentemente este modelo não é exaustivo, pois as variações indicadas são dotadas meramente de
razoável probabilidade de ocorrência. Testes complementares com cenários mais agravados são
importantes ainda que com menor probabilidade de ocorrência.

Desenvolvimento de sinistro. O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo de comparar
os sinistros ocorridos com as estimativas prévias na data de encerramento das demonstrações
financeiras. Partindo do ano em que o sinistro ocorreu e o montante estimado neste mesmo período é
apresentado como este montante varia no decorrer dos anos, conforme são obtidas informações mais
precisas sobre o valor dos sinistros. Nas linhas abaixo são apresentadas as diferenças entre a estimativa
final e inicial, por ano de ocorrência, além dos pagamentos realizados e os totais de sinistros pendentes
de pagamento, exceto DPVAT, conciliados com os saldos contábeis.

Valores brutos de resseguro - Administrativos
Ano de Ocorrência 2011 2012 2013 2014 2015

No ano da ocorrência 178.177 258.524 929.071 4.345.617 1.616.204
Um ano após a ocorrência 215.816 357.919 1.902.096 6.610.415
Dois anos após a ocorrência 215.816 423.895 1.943.223
Três anos após a ocorrência 284.675 423.895
Quatro anos após a ocorrência 284.675

Posição em 30/06/2015 284.675 423.895 1.943.223 6.610.415 1.616.204

Diferença de estimativas final e inicial 106.498 165.371 1.014.152 2.264.798 -
% Diferença 60% 64% 109% 52% 0%

Pago acumulado 2011 2012 2013 2014 2015
No ano da ocorrência (178.177) (260.715) (451.203) (2.066.126) (21.757)
Um ano após a ocorrência (199.487) (271.973) (769.696) (2.309.425)
Dois anos após a ocorrência (199.487) (271.973) (769.696)
Três anos após a ocorrência (199.487) (271.973)
Quatro anos após a ocorrência (199.487)

Posição em 30/06/2015 (199.487) (271.973) (769.696) (2.309.425) (21.757)

Provisão de Sinistros a Liquidar em 30/06/2015 85.188 151.922 1.173.527 4.300.991 1.594.447
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Valores brutos de resseguro - Judiciais
Ano de Ocorrência 2011 2012 2013 2014 2015

No ano da ocorrência - 992.090 203.618 - -
Um ano após a ocorrência - 992.090 1.970.107 16.000.000
Dois anos após a ocorrência - 992.090 1.970.107
Três anos após a ocorrência - 992.090
Quatro anos após a ocorrência -

Posição em 30/06/2015 - 992.090 1.970.107 16.000.000 -

Diferença de estimativas final e inicial - - 1.766.489 16.000.000 -
% Diferença - 0% 868% - -

Pago acumulado 2011 2012 2013 2014 2015

No ano da ocorrência - - - - -
Um ano após a ocorrência - - - (16.000.000)
Dois anos após a ocorrência - - -
Três anos após a ocorrência - -
Quatro anos após a ocorrência -

Posição em 30/06/2015 - - - (16.000.000) -

Provisão de Sinistros a Liquidar em 30/06/2015 - 992.090 1.970.107 - -

Valores líquidos de resseguro - Administrativos
Ano de Ocorrência 2011 2012 2013 2014 2015

No ano da ocorrência 142.744 197.220 669.218 3.110.218 1.297.327
Um ano após a ocorrência 172.955 244.689 1.355.755 4.336.472
Dois anos após a ocorrência 172.955 274.439 1.385.366
Três anos após a ocorrência 172.955 274.439
Quatro anos após a ocorrência 172.955
Posição em 30/06/2015 172.955 274.439 1.385.366 4.336.472 1.297.327

Diferença de estimativas final e inicial 30.211 77.219 716.148 1.226.253 -
% Diferença 21% 39% 107% 39% 0%

Pago acumulado 2011 2012 2013 2014 2015

No ano da ocorrência (142.744) (199.412) (372.474) (1.470.600) (16.535)
Um ano após a ocorrência (159.792) (208.418) (684.492) (1.693.206)
Dois anos após a ocorrência (159.792) (208.418) (684.492)
Três anos após a ocorrência (159.792) (208.418)
Quatro anos após a ocorrência (159.792)

Posição em 30/06/2015 (159.792) (208.418) (684.492) (1.693.206) (16.535)

Provisão de Sinistros a Liquidar em 30/06/2015 13.163 66.021 700.874 2.643.265 1.280.792
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Valores líquidos de resseguro - Judiciais
Ano de Ocorrência 2011 2012 2013 2014 2015

No ano da ocorrência - 793.672 162.895 - -
Um ano após a ocorrência - 793.672 812.895 4.200.000
Dois anos após a ocorrência - 793.672 812.895
Três anos após a ocorrência - 793.672
Quatro anos após a ocorrência -

Posição em 30/06/2015 - 793.672 812.895 4.200.000 -

Diferença de estimativas final e inicial - - 650.000 4.200.000 -
% Diferença - 0% 399% - -

Pago acumulado 2011 2012 2013 2014 2015

No ano da ocorrência - - 40.724 - -
Um ano após a ocorrência - - 40.724 (4.200.000)
Dois anos após a ocorrência - - 40.724
Três anos após a ocorrência - -
Quatro anos após a ocorrência -

Posição em 30/06/2015 - - 40.724 (4.200.000) -

Provisão de Sinistros a Liquidar em 30/06/2015 - 793.672 853.618 - -

28.2. Risco de liquidez

Este tipo de risco ocorre basicamente pelo descasamento entre os fluxos de ativos e passivos a curto,
médio e longo prazo e tem como consequência a perda ou diminuição da capacidade de se honrar
compromissos financeiros de forma tempestiva e sem gerar novos passivos financeiros.

A Pottencial Seguradora analisa periodicamente seus fluxos de ativos e passivos como principal forma de
gerenciamento deste tipo de risco. O objetivo desta análise é obter informações para tomada de decisões
que visem adequar o fluxo dos investimentos ao de passivos.

No processo de construção dos fluxos, os Ativos Financeiros e Operacionais são representados
principalmente por aplicações em instrumentos financeiros de baixo risco e liquidez diária – Renda Fixa
pós fixados – e dos Prêmios a receber de clientes , já descontados de suas eventuais probabilidades de
perdas ( Redução ao Valor Recuperável). Os prazos previstos para os ativos são conhecidos. Os Ativos de
Resseguro estão agrupados em seus respectivos prazos de diferimento risco a risco.

O passivo é representado principalmente pelas provisões técnicas, valores constituídos pela instituição
cujo produto é o “risco”. As provisões técnicas correspondem aos diversos compromissos financeiros
futuros que a empresa terá com os seus clientes. Esses compromissos futuros podem corresponder a
valores e prazos para liquidação já conhecidos como no caso da PPNG, ou às melhores estimativas como
no caso Provisão de Sinistros a Liquidar ( PSL). Os débitos com as operações são constituídos pelas
comissões de corretores a serem pagas e pelos prêmios de resseguros ainda não repassados, ambos com
previsão de liquidação relacionada à previsão de recebimento dos prêmios de seguros correspondentes.
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O quadro abaixo apresenta os fluxos de ativos e passivos financeiros e não-financeiros:

Fluxo de caixa de Ativos e Passivos não descontado em 30/06/2015 Exceto DPVAT

até 3 meses 3- 6 meses 6 - 12 meses 12 - 24
meses

acima de 24
meses

Total

Total dos Ativos Financeiros e
operacionais ( 1)

15.700.234 7.884.522 2.068.607 12.969.731 15.121.843 53.744.937

Disponibilidades 2.575.852 - - - - 2.575.852
Ativos Financeiros Não Vinculados
à cobertura de provisões técnicas -
Disponíveis para negociação

- 6.841.548 - 10.362.065 2.277.257 19.480.870

Títulos de Renda Fixa Publicos
pos fixados

- - - 2.308.305 2.277.257 4.585.562

Títulos de Renda Fixa Privados
pos fixados

- 6.841.548 - 8.053.760 - 14.895.308

Creditos das operações com seguros
e Resseguros

13.124.382 1.042.974 2.068.607 2.607.666 12.844.586 31.688.215

Premios Emitidos Diretos a
Receber

14.075.372 1.031.689 2.046.036 2.366.891 10.611.310 30.131.297

Premios a Receber de Congeneres 206.919 11.285 22.571 240.775 2.233.276 2.714.826
Sinistros a receber de
resseguradores 671.866 - - - - 671.866
Redução ao valor recuperável (1.829.775) - - - - (1.829.775)

Total dos Passivos Financeiros e
Operacionais (2)

29.484.376 2.013.885 2.950.939 2.044.549 10.070.838 46.564.587

Contas a pagar 6.694.427 - - - - 6.694.427
Débitos das Operações de Seguros
e Resseguro

10.803.102 817.747 1.621.897 2.044.549 10.070.838 25.358.134

Depósitos de Terceiros 1.221.606 - - - - 1.221.606
Sinistros Diretos (PSL; IBNR e
PDR)

10.765.241 1.196.138 1.329.042 - - 13.290.421

Total dos Ativos Garantidores das
Provisões Técnicas (3)

63.504.243 13.684.907 17.485.068 16.929.527 72.872.639 184.476.384

Ativos Financeiros Vinculados à
cobertura de provisões técnicas -
Disponíveis para negociação

59.408.038 12.263.939 12.691.177 9.824.053 56.051.707 150.238.914

Títulos de Renda Fixa Publicos
pos fixados

49.977.161 - - - 56.051.707 106.028.867

Títulos de Renda Fixa Privados
pos fixados

9.430.877 12.263.939 12.691.177 9.824.053 - 44.210.046

Ativos de Resseguro - provisões
técnicas

4.096.205 1.420.968 4.793.891 7.105.474 16.820.932 34.237.470

Premios de Resseguro Diferido
líquido de DCD

377.129 926.497 3.973.845 6.517.449 15.419.078 27.213.999

RVNE Liquida de DCD 33.740 84.989 365.066 588.025 1.401.854 2.473.673
Sinistros Resseguro (PSL; IBNR e
PDR ) 3.685.336 409.482 454.980 - -

4.549.798

Total dos Passivos Atuariais (4) 2.287.063 5.721.075 20.165.258 27.972.707 51.287.731 107.433.834
PPNG DIRETA - Líquida de DCD 2.115.890 5.292.591 18.657.476 25.897.204 47.520.542 99.483.703
RVNE Liquida de DCD 171.173 428.484 1.507.782 2.075.503 3.767.189 7.950.131

Ativos ( 1 + 3) 79.204.477 21.569.429 19.553.675 29.899.258 87.994.482 238.221.321
Passivos ( 2+ 4) 31.771.439 7.734.960 23.116.197 30.017.256 61.358.569 153.998.421
Liquidez do Fluxo 47.433.038 13.834.469 (3.562.522) (117.998) 26.635.913 84.222.900

Os resultados obtidos têm-se mostrado satisfatório demonstrando a capacidade da Seguradora em
honrar seus compromissos a curto, médio e longo prazo, com significativas margens de segurança. Esta
mesma análise pode ser feita com o stress de algumas variáveis e a simulação de cenários em estudos
complementares.
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28.3. Risco de crédito

Risco de crédito é a possibilidade de ocorrências de perdas associadas ao não cumprimento, pelo
tomador de uma operação, ou de um emissor de dívida, não honrar, total ou parcialmente, seus
compromissos financeiros. Assim todos os créditos de uma Seguradora estão relativamente expostos a
este tipo de risco.

Na mitigação aos riscos de créditos o objetivo é sempre o de reduzir a probabilidade da perda dos ativos
da instituição, representados principalmente, por seus Créditos com operações – Prêmios de Seguros a
Receber e Créditos com Resseguradores, além de suas Aplicações Financeiras (sobre esta última vide
nota de Risco de Mercado)

No processo de avaliação de tomadores com parte de sua metodologia para análise de crédito a seus
Tomadores, entre outros, a Pottencial avalia os seguintes critérios qualitativos e quantitativos:

1º - O TOMADOR
• Quantos anos de atividade tem o tomador?
• Experiência do tomador no ramo do objeto da apólice?
• Histórico das operações junto a Pottencial Seguradora?
• Qual a representatividade da operação a ser garantida em relação ao faturamento do ano corrente e

dos anos anteriores?
• Ele tem estrutura para realizar o contrato ou terá que contratar pessoas para integrar a equipe?

2º - OS SÓCIOS
• Os sócios são os fundadores do tomador?
• Eles são os administradores do tomador?
• Qual a idade deles?
• Eles têm experiências no ramo? As experiências provêm de qual tomador?
• O imposto de renda deles é compatível com o tamanho e faturamento do tomador?
• Eles possuem outros bens além das cotas do tomador e a casa própria? Que tipo de bens?

3º - ATIVOS DO TOMADOR
• Houve alteração substancial em alguma rubrica do ativo nos últimos anos? Qual foi a razão?
• O “Permanente” do tomador é composto de que? Houve reavaliação recente?
• O tomador tem recebido com regularidade seus créditos? Tem havido atrasos? Qual o motivo?
• Quais são os principais clientes do tomador? Quanto eles representam e como é sua distribuição no

faturamento desse tomador?

4º - PASSIVO
• O tomador tem endividamento?
• Qual tipo de endividamento? (bancário, sócios, terceiros)
• Qual o perfil de endividamento do tomador? Quais os prazos dos vencimentos?
• Qual a finalidade do endividamento do tomador (investimentos, maquinário, equipamentos, frota
de veículos, parque industrial, giro, etc.)?
• Existe concentração nos fornecedores do tomador?

5º - RESTRITIVOS
• O tomador tem ou teve títulos protestados? Eles são representativos no faturamento?
• Os títulos foram quitados?
• Existem ações judiciais contra o tomador?
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• Qual o motivo da inadimplência?
6º - PERSPECTIVAS

• Quais as perspectivas dos ramos de atuação do tomador?
• Ela teria capacidade financeira, de pessoal e de especialização se houver incremento?
• E se houver um resfriamento?

7º - SUCESSÃO
• O tomador tem plano sucessório?
• Na ausência do administrador principal haveria substitutos?

8º - ANÁLISE TÉCNICA DA OPERAÇÃO
• Análise das informações cadastrais;
• Capacidade econômico-financeira do tomador;

Ao fim deste período cerca de 14% dos prêmios a receber encontram-se vencidos há mais de trinta dias.
Há também processo continuo de recuperação de créditos junto a tomadores inadimplentes e, até o
momento, não se registrou ativo vencido sem perspectiva de recuperação.

Os créditos relativos às operações de Resseguro têm como contra-parte conceituados grupos
resseguradores nacionais e mundiais conforme detalhado nestas demonstrações.

O quadro abaixo apresenta os montantes de Ativos financeiros e operacionais da Seguradora e seus
respectivos indicadores de risco (rating)

Riscos financeiros – Crédito 30/06/2015

Composição / Rating
brBBB-

(S&P)
brBBB
(Fitch) brA (Fitch) brAAA (S&P) Sem Rating

Saldo
contábil

Caixa e equivalente de caixa 15.626 676 243 1.394.323 1.164.984 2.575.852
Aplicações financeiras 3.674.649 12.714.660 10.470.288 142.860.187 - 169.719.784

Ativos pós fixados 3.674.649 12.714.660 10.470.288 142.860.187 - 169.719.784
Títulos públicos - - - 110.614.429 - 110.614.429
Títulos privados 3.674.649 12.714.660 10.470.288 32.245.758 - 59.105.355

Prêmios a receber (*) - - - - 28.301.523 28.301.523
Prêmios co-seguros aceitos - - - - 2.714.827 2.714.827
Sinistros pagos (**) - - - - 671.866 671.866

Exposição máxima ao
risco de crédito 3.690.275 12.715.336 10.470.531 144.254.510 32.853.200 203.983.852

(*) Prêmios líquidos de Redução ao valor recuperável
(**) Sinistros a serem recuperados junto aos resseguradores

28.4. Risco de mercado

É o risco de movimentos adversos de preços, índices, moedas ou taxas que podem refletir no valor do
ativo ou do contrato. A Pottencial está exposta a este tipo de risco à medida que existam incertezas
relacionadas aos retornos esperados de seus ativos, em decorrência de variações de fatores como taxas
de juros, taxas de câmbio e índices de inflação. O objetivo na mitigação deste tipo de risco será sempre
diminuir o grau de incerteza dos retornos, por meio da definição de estratégias de investimento que a
baixo risco (vide perfil em Risco de Liquidez) possam garantir uma remuneração no mínimo satisfatória
dos ativos.
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A gestão de investimentos financeiros da Seguradora, tanto neste semestre quanto para os próximos, se
pautará pelo objetivo de superar e ou igualar a rentabilidade do CDI com um rigoroso controle de risco
de mercado e de crédito, possibilitando, desta forma, a ampliação da fronteira de risco x retorno da
instituição com um alto grau de segurança, tanto em termos de risco ao patrimônio, quanto de
compliance com a legislação e com a Política de Investimentos. O perfil de risco da carteira de ativos da
Pottencial Seguradora é conservador, de modo a manter-se uma baixa probabilidade de rentabilidade
significativamente inferior à meta. Outro importante aspecto a ser observado é a liquidez, que deverá se
manter adequada ao atendimento dos compromissos de curto e médio prazos e a mudanças táticas ou
estratégicas de posição que porventura se façam necessárias.

O processo de mensuração da gestão de risco de mercado consiste em simular cenários a curto e médio
prazos dos fatores que possam afetar o retorno esperado. A atual carteira de investimentos da
Seguradora pode ser considerada de baixo risco por estar concentrada em Títulos de Renda Fixa Público
(LFT) e Privado (CDB). Os títulos são de alta liquidez e de instituições financeiras sólidas. Tal
composição estaria sujeita basicamente às variações da Taxa Básica de juros (SELIC) e ao CDI. O cenário
econômico indica tendência de aumento da atual taxa básica para o próximo semestre, ainda que em
patamares menores que os recentemente observados. Em relação ás últimas demonstrações houve
variação de alta de 2 (dois) pontos percentuais na referida taxa anual. Historicamente a Pottencial não
possui perdas financeiras registradas, nem há exposição de valores a risco de perdas na atual
composição da carteira, motivos pelos quais a Sociedade não constituiu, até a data base deste semestre,
valor a título de Redução ao Valor Recuperável para tais ativos.

O quadro abaixo simula cenário de alta ( tendência no período) da taxa básica de juros em um ou dois
pontos percentuais para mais e qual teria sido seu impacto no Resultado e no Patrimônio Líquido:

Receita Financeira Com Títulos Posição em 30/06/2015

Variação do Resultado e
Patrimônio Liquido após

impostos

ATIVO
Participação

na carteira
TX JUROS/

INDEXADOR
Prazo

médio
Receitas

no Período

Aumento de
1% taxa básica

anual

Aumento de
2% taxa básica

anual

CDB 20% CDI 9 meses 1.707.590 9.452 18.903
LF 15% CDI 12 meses 1.362.465 7.541 15.082
LFT 62% SELIC 43 meses 6.217.049 34.411 68.823
NTN-B 3% IPCA 50 mees 396.390 10.970 2.194

Totais 9.683.494 62.374 105.002

* não contempladas variações por ágio/deságio ou resgates antecipados

28.5. Risco operacional

A Política de Risco Operacional da Seguradora tem a seguinte composição:

Conceito: é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas, deficiência ou inadequação
de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos como o risco legal associado à
inadequação ou deficiência em contratos firmados e de sanções em razão do descumprimento de
dispositivos legais e indenizações por danos a terceiros.
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Metodologias: O estabelecimento e a disseminação de políticas claras, métodos e técnicas
padronizadas, normas operacionais aplicáveis, bem como a elaboração de fluxos estruturados,
procedimentos operacionais padrão (POP) e matrizes de risco são ferramentas utilizadas para avaliação,
formalização e monitoramento de processos e sistemas que têm por objetivo identificar, avaliar e mitigar
as exposições aos riscos operacionais nas diversas áreas e atividades da Pottencial Seguradora.
Para a realização das atividades de descrição dos processos de cada área e a identificação, avaliação,
controle, mitigação e monitoramento do Risco Operacional, deverão ser realizadas entrevistas para
mapeamento dos processos, registro descritivo dos processos, matrizes de riscos e questionários de
riscos.

Diante da importância do risco operacional, foi estabelecida uma série de mecanismos prudenciais de
modo a minimizar o risco, conforme abaixo:

 Risco Organizacional: A Pottencial Seguradora possui uma organização eficiente, uma

administração envolvida, objetivos e prazos bem definidos, fluxo de informações internas e externas

claras e transparentes, além do envolvimento e de responsabilidade em todos os níveis hierárquicos.

 Risco de Operações: manter constantes atualizações e investimentos na área de

Tecnologia da Informação evitando a sobrecarga dos sistemas.

 Risco de Pessoal: Seleção criteriosa nas contratações, investimento na qualificação e

treinamento, bem como uma permanente motivação a todo o grupo de funcionários.

Mitigação: Para a mitigação do Risco Operacional a Seguradora possui medidas de controle que
identificam o responsável, os prazos para realização e as estratégias adotadas para sua implantação, de
acordo com o nível do risco identificado.

São obrigatoriamente mitigados os riscos operacionais que tenham classificação de Alto Risco e Muito
Alto Risco, de forma a que a exposição da Seguradora seja no máximo de risco médio, dentro da
graduação de Baixo Risco, Médio Risco, Alto Risco e Muito Alto Risco.

A implantação e implementação adequada de controles internos auxilia na mitigação do risco de grandes

perdas operacionais, além de reduzir a probabilidade de erros humanos e irregularidades em processos e

sistemas.

Registro: Os eventos de riscos operacionais que vierem a configurar perda patrimonial efetiva são

controlados e contabilizados em agrupamento contábil específico, de forma a identificar, com facilidade,

as ocorrências da espécie e a sua documentação, tanto para atendimento à Diretoria no seu

gerenciamento, quanto para subsidiar o fornecimento de informações às autoridades supervisoras.

Identificação: A Área de Controles Internos, Riscos e Compliance, responsável pelo gerenciamento

dos riscos, dissemina, juntamente com a Diretoria, a Política de gerenciamento do Risco Operacional,

além de adotar procedimentos necessários de identificação, avaliação, monitoramento e mitigação, além

de elaborar, no mínimo anualmente, relatórios que permitem a identificação e a correção tempestiva de

deficiências.
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29 Outras Informações

A Medida Provisória nº 675, de 21 de maio de 2015 ("MP"), elevou a alíquota da Contribuição Social para
20% com vigência a partir de 1º de setembro de 2015. A MP ainda não foi convertida em Lei, estando
pendente de apreciação e aprovação pelo Congresso Nacional. Considerando ainda a existência de várias
emendas complementares ao projeto de conversão em Lei reduzindo ou elevando a alíquota a patamares
diferentes do proposto pelo Executivo, não foi reconhecido qualquer efeito pela referida elevação da
alíquota sobre créditos tributários em 30 de junho de 2015.
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