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AXA Seguros S.A.
CNPJ nº 19.323.190/0001-06

Aos Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
AXA Seguros S.A. relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apuradas com base na 
regulamentação vigente.
A empresa: A AXA Seguros S.A, empresa do Grupo segurador internacional AXA, iniciou suas 
atividades no Brasil em agosto de 2014, após autorização da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) para operar com seguros de danos e vida em todo o território nacional.
A AXA é uma seguradora especializada, cuja atuação tem principal foco estratégico nos segmentos dos 
seguros de Danos, Vida e Afinidades, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços nas linhas de 
Patrimonial, Riscos financeiros, Responsabilidades, Transportes, Vida em grupo e Seguros massificados. 
A Seguradora obteve autorização para operar no convênio de seguro de danos pessoais causados por 
veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (DPVAT) a partir 
de janeiro de 2016.
AXA é um grupo internacional com atuação no mercado de Seguros gerais, especializado em subscrição 
de Seguros e Resseguros, com origem na França e presente nos principais mercados de seguros do 
mundo.
Reorganização societária: Como parte da estratégia da empresa foi aprovada pelo grupo a entrada da 

Voltaire Participações S.A. com participação de 46,1% das ações da AXA Seguros S.A. em 07 de abril de 
2015.
Em 21 de julho de 2015, foi concluída a transferência de 72.027.420 (setenta e duas milhões, vinte e 
sete mil, quatrocentas e vinte) ações da AXA Corporate Solutions Assurance para a Voltaire 
Participações S.A..
Desempenho Operacional: A Seguradora registrou prêmios emitidos brutos de R$ 87.202 e prêmios 
ganhos de R$ 44.714. O resultado financeiro foi de R$ 9.357 e representou 13,3% sobre a carteira de 
investimentos no exercício. As reservas técnicas somaram R$ 65.417. O prejuízo líquido do exercício foi 
de R$ 29.087 e os prejuízos acumulados somam R$ 48.298. Com base nos estudos técnicos realizados, 
a Administração estima que a compensação dos prejuízos acumulados será iniciada a partir do ano de 
2018. A Seguradora não registrou operações de seguros no exercício de 2014.
Perspectivas: Nossa estratégia de negócios está baseada na oferta de soluções de seguros 
desenvolvidas em função de um processo continuado de identificação de necessidades de clientes. A 
nossa plataforma de operações, dinâmica e flexível, visa atender às diversas demandas dos segmentos 
definidos como alvo de atuação, seguindo políticas e procedimentos consistentes de avaliação, aceitação 
e precificação de riscos e de gerenciamento de riscos e de sinistros, condições essenciais para atuar 
com sucesso em um mercado competitivo como o de seguros no Brasil.

Declaração de Capacidade Financeira: Em atenção à Circular nº 517, de 30 de julho de 2015 da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a avaliação e o registro contábil de títulos e valores 
mobiliários está sendo associada à análise e gerenciamento dos vencimentos dos ativos e passivos 
relacionados às atividades de seguros. Apesar de não possuir títulos classificados na categoria “títulos 
mantidos até o vencimento”, a AXA Seguros S.A. considera ter capacidade financeira para manter, até os 
seus respectivos vencimentos, os títulos classificados que futuramente possam ser classificados nessa 
categoria.
Governança Corporativa: O estatuto social da Seguradora assegura aos acionistas, dividendos 
mínimos obrigatórios correspondentes a 1% do lucro líquido de cada exercício, ajustado na forma do 
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Do resultado do exercício são deduzidos, antes de qualquer 
destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de renda e Contribuição social.
Agradecimentos: A AXA Seguros S.A. agradece a seus Acionistas, Segurados, Corretores, 
Resseguradores e demais parceiros de negócios, como também à Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP pela confiança e apoio dedicados à empresa. Aos nossos profissionais e colaboradores 
manifestamos o nosso reconhecimento pela dedicação e pela qualidade dos serviços prestados.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016
A Administração

Ativo Nota 2015 2014
Circulante 82.386 58.155
Disponível 2.272 110
 Caixas e bancos 7 2.272 110
Aplicações 8 1.370 51.646
Créditos das operações com seguros e resseguros 46.295 –
 Prêmios a receber 9 42.876 –
 Operações com seguradoras 1.258 –
 Operações com resseguradoras 50 –
 Outros créditos operacionais 2.111 –
Ativos de resseguros - provisões técnicas 10 23.246 –
 Prêmios - Resseguro 20.315 –
 Sinistros - Resseguro 2.931 –
Títulos e créditos a receber 1.835 5.976
 Títulos e créditos a receber 1.505 380
 Créditos tributários e previdenciários 16 170 5.512
 Outros créditos 160 84
Despesas antecipadas 32 56
Empréstimos e depósitos compulsórios 407 367
Custo de aquisição diferidos 11 6.929 –
 Seguros 6.929 –
Ativo não circulante 113.725 18.550
Realizável a longo prazo 104.072 12.794
Aplicações 8 68.900 5.648
Ativos de resseguros - provisões técnicas 10 1.088 –
 Prêmios - Resseguro 1.088 –
Títulos e créditos a receber 33.772 7.146
 Outros créditos 137 –
 Créditos tributários e previdenciários 16 33.635 7.146
Custo de aquisição diferidos 11 312 –
 Seguros 312 –
Imobilizado 12 6.053 3.448
 Bens móveis 1.873 718
 Outras imobilizações 4.180 2.730
Intangível 13 3.600 2.308
 Outros intangíveis 3.600 2.308
Total do ativo 196.111 76.705

Passivo e patrimônio líquido Nota 2015 2014
Circulante 118.649 18.086
Contas a pagar 20.947 18.086
 Obrigações a pagar 17 13.388 16.314
 Impostos e encargos sociais a recolher 4.469 723
 Encargos trabalhistas 18 2.580 1.026
 Impostos e contribuições 510 23
Débitos das operações com seguros e resseguros 31.500 –
 Prêmios a restituir 94 –
 Operações com seguradoras 3.328 –
 Operações com resseguradoras 10 19.714 –
 Corretores de seguros e resseguros 8.113 –
 Outros débitos operacionais 251 –
Depósitos de terceiros 2.545 –
Provisões técnicas - seguros 14 63.657 –
 Danos 62.103 –
 Pessoas 1.554 –
Não circulante 1.760 –
Provisões técnicas - seguros 14 1.760 –
 Danos 1.760 –
Patrimônio líquido 19 75.702 58.619
 Capital social 124.000 46.704
 Aumento de capital (em aprovação) – 31.126
 Prejuízos acumulados (48.298) (19.211)

  
Total do passivo e patrimônio líquido 196.111 76.705

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota 2015 2014

Prêmios emitidos 87.202 –
 Variação das provisões técnicas de prêmios (42.488) –
Prêmios ganhos 20(a) 44.714 –
Sinistros ocorridos 20(b) (32.340) –
Custo de aquisição 20(c) (9.591) –
Resultado com resseguro 20(d) (7.669) –
 Receita com resseguro 3.630 –
 Despesa com resseguro (11.299) –
Outras receitas e despesas operacionais 20(e) (2.143) –
Despesas administrativas 20(f) (50.408) (33.232)
Despesas com tributos 20(g) (2.094) (572)
Resultado financeiro 20(h) 9.357 2.086
Resultado operacional (50.174) (31.718)
Resultado antes dos impostos e participações (50.174) (31.718)
 Imposto de renda 16 12.521 7.817
 Contribuição social 16 8.607 4.690
 Participações sobre o resultado (41) –
Prejuízo líquido do exercício (29.087) (19.211)
Quantidade de ações 258.155.568 139.065.112
Prejuízo líquido por ação (R$) (0,11) (0,14)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2015 2014

Prejuízo líquido do exercício (29.087) (19.211)
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício (29.087) (19.211)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital social Aumento (redução) de capital em aprovação Capital a integralizar Prejuízos acumulados Total
Saldo em 01 de janeiro de 2014 18.499 – (18.499) – –
 Capital integralizado 28.205 – 18.499 – 46.704
 Aumento de capital (em aprovação) – 31.126 – – 31.126
 Prejuízo líquido do exercício – – – (19.211) (19.211)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 46.704 31.126 – (19.211) 58.619
 Capital integralizado 77.296 (31.126) – – 46.170
 Prejuízo líquido do exercício – – – (29.087) (29.087)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 124.000 – – (48.298) 75.702

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2015 2014
Atividades operacionais
Prejuízo líquido do período (29.087) (19.211)
Ajustes para:
 Depreciações e amortizações 1.156 752
 Variação nas contas patrimoniais
  Ativos financeiros (12.975) (57.294)
  Créditos das operações de seguros e resseguros (46.295) –
  Ativos de resseguro (24.334) –
  Créditos fiscais e previdenciários (21.284) (12.658)
  Despesas antecipadas 24 (56)
  Custos de aquisição diferidos (7.241) –
  Outros ativos (1.242) (831)
  Impostos e contribuições 5.787 23
  Outras contas a pagar (2.927) 18.063
  Débitos de operações com seguros e resseguros 31.500 –
  Depósitos de terceiros 2.545 –
  Provisões técnicas - seguros e resseguros 65.417 –
Caixa consumido pelas operações (9.869) (52.001)
Atividades de investimento
 Pagamento pela compra
  Imobilizado (2.969) (3.744)
  Intangível (2.083) (2.764)
Caixa consumido nas atividades de investimento (5.052) (6.508)
Atividades de financiamento
 Aumento de capital 46.170 77.830
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 46.170 77.830
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 2.162 110
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 110 –
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 2.272 110

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A AXA Seguros S.A. (“Seguradora”) é uma sociedade de capital fechado, do Grupo AXA, Grupo segura-
dor internacional, sendo que 25% são pertencentes à AXA Mediterranean Holding S.A. e 75% à Voltaire 
Participações S.A.. Em 07 de abril de 2015, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a entrada da 
Voltaire Participações como acionista da AXA Seguros S.A. Em 21 de julho de 2015, foi concluída a 
transferência de 72.027.420 (setenta e duas milhões, vinte e sete mil, quatrocentas e vinte) ações da 
AXA Corporate Solutions Assurance para a Voltaire Participações S.A.. A Seguradora está sediada em 
São Paulo, com autorização de operar da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em 25 de 
agosto de 2014, pela Portaria nº 6.001 e tem por objeto social a exploração das operações de seguro de 
danos e de pessoas em todo o território nacional. A Seguradora começou a realizar operações de segu-
ros no exercício de 2015. A Seguradora obteve autorização para operar no convênio de seguro de danos 
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas 
ou não (DPVAT) em 28 de maio de 2015 e as operações iniciaram a partir janeiro de 2016. Essas de-
monstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 24 de fevereiro de 2016.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS 
CONTÁBEIS

2.1 Base de preparação: As principais práticas contábeis adotadas pela Seguradora, para o registro das 
operações e elaboração das demonstrações financeiras, estão em conformidade com a Lei das Socieda-
des por Ações e com as normas regulamentares do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
quando aprovados pelo órgão regulador, e estão sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos 
pelo plano de contas instituído para as Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades Abertas 
de Previdência Complementar, estabelecido pela Circular nº 517/15 da Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP). A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas con-
tábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no proces-
so de aplicação das políticas contábeis, conforme detalhado na Nota 5. 2.2 Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras, são mensurados utilizando-se a 
moeda do ambiente econômico primário, ou principal, no qual a Companhia atua (a “moeda funcional”). 
As demonstrações financeiras da Companhia estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcio-
nal e moeda de apresentação da Companhia. 2.3 Conversão e saldos mantidos em moeda estrangei-
ra: As transações denominadas em moeda estrangeira, quando aplicável, são convertidas para a moeda 
funcional, utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos ou perdas de 
conversão de saldos, denominados em moeda estrangeira, resultantes da liquidação de tais transações 
e da conversão de saldos na data de fechamento de balanço, são reconhecidos no resultado do período.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As seguintes políticas contábeis vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apre-
sentados, salvo disposição em contrário. 3.1 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com 
vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor. 3.2 Ati-
vos financeiros: A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiri-
dos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A 
Seguradora classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) Ativos financeiros men-
surados ao valor justo por meio de resultado: Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resul-
tado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Um ativo financeiro é classificado 
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa ca-
tegoria são classificados como ativos circulantes, independente da data de vencimento, e são contabili-
zados por seu valor justo. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações do valor justo são registra-
dos imediatamente e apresentados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no exercício 
em que ocorrem. Os fundos de investimentos são avaliados pelo valor da quota informado pelos adminis-
tradores, na data do balanço. (ii) Disponíveis para venda: Os títulos e valores mobiliários disponíveis 
para venda são aqueles que não se enquadram nas categorias “Mensurados ao valor justo por meio do 
resultado”, “Empréstimos e recebíveis” ou “Mantidos até o vencimento”, e são reconhecidos pelo seu 
valor justo. Os juros destes títulos, calculados com o uso do método da taxa efetiva de juros, são reco-
nhecidos na demonstração do resultado em “Resultado financeiro”. O ajuste ao valor justo não realizado 
financeiramente é reconhecido em conta específica no patrimônio líquido, líquido dos seus efeitos tribu-
tários, e quando realizado por ocasião de sua efetiva liquidação ou por perda (“impairment”) considerada 
permanente, é apropriado ao resultado. (iii) Mantidos até o vencimento: Os títulos e valores mobiliários 
para os quais a Seguradora possui a intenção e a capacidade financeira para sua manutenção em car-
teira até o vencimento, são contabilizados pelo valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos no 
período, que são reconhecidos no resultado. A data de 31 de dezembro de 2015, a Seguradora não têm 
ativos financeiros classificados nessa rubrica. (iv) Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e rece-
bíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cota-
dos em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circu-
lantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem “Prêmios a receber”, “Ativos de res-
seguro”, “Contas a receber” e “Demais contas a receber”. Os recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva e são avaliados para impairment (recuperação) a 
cada data de balanço. 3.3 Redução ao valor recuperável de ativos financeiros e não financeiros 
(impairment): (a) Ativos financeiros: A Companhia avalia ao final de cada período se há evidência 
objetiva de que o ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de 
ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos pela mudança do valor recuperável são incorridos so-
mente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o 
reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um 
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 
ser estimado de maneira confiável. A provisão para riscos sobre créditos de seguro é constituída em 
100% para valores pendentes a mais de 60 dias de vencidos, exceto para o grupo de ramos de transpor-
tes para o qual é constituída uma provisão de 63,8% sobre os prêmios vencidos a mais de 60 dias, con-
forme estudo efetuado pela Seguradora. A provisão para riscos sobre créditos para ativos de resseguros 
e cosseguros é constituída após análises dos valores pendentes de recuperação, considerando os res-
pectivos contratos. Caso seja identificado risco de crédito, a provisão para perdas é constituída. (b) Ati-
vos não financeiros: Os valores de ativos não financeiros, exceto outros valores e bens,  e créditos tri-
butários são revistos no mínimo anualmente para determinar se há alguma indicação de perda de valor. 
Quando o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável determinado através do valor de venda 
ou uso, a perda é reconhecida imediatamente no resultado do período. 3.4 Ativo imobilizado de uso 
próprio: O ativo imobilizado de uso próprio compreende: equipamentos, móveis e utensílios e benfeitoria 
em imóveis de terceiros, sendo mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada e 
perdas de redução de valor recuperável acumuladas, quando aplicável. A depreciação é reconhecida no 
resultado pelo método linear considerando as seguintes taxas anuais para os períodos correntes e 
comparativos, como segue:

Taxas - %
Bens Móveis 10
Móveis e Utensílios 10
Equipamentos 20
Benfeitoria em imóveis de terceiros 10
3.5 Ativo intangível: Software: Softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzidos da amortiza-
ção acumulada e eventuais perdas por impairment. A taxa de amortização anual é de 20%. Os custos 
associados à manutenção de Softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 3.6 De-
pósitos judiciais: A Seguradora não possui depósitos judiciais de naturezas trabalhista e cível na data-
-base de 31 de dezembro de 2015. 3.7 Contratos de seguros: O CPC 11 define as características que 
um contrato deve atender para ser definido como um “contrato de seguro”. Contrato de seguro é um 
contrato em que a Seguradora aceita um risco de seguro significativo do segurado, aceitando compensá-
-lo no caso de um acontecimento futuro, incerto, específico e adverso. A administração da Seguradora 
procedeu à análise de seus negócios para determinar que suas operações caracterizam-se como “con-
trato de seguro”. Nessa análise, foram considerados os preceitos contidos no CPC 11 e as orientações 
estabelecidas pelas normas regulatórias da SUSEP. 3.8 Provisões técnicas - seguros e resseguros: 
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as legislações em vigor: Resolução CNSP Nº 
321/2015 e pela Circular SUSEP nº 517/2015, e a partir das metodologias estabelecidas em Notas Téc-
nicas Atuariais. 3.8.1 Provisão para prêmios não ganhos (PPNG): Esta provisão deve ser 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, obedecidos os seguintes critérios: (a) 
O cálculo da provisão considera a parcela de prêmios não ganhos na data de sua apuração, sendo for-
mada pelo valor resultante da fórmula abaixo, em cada ramo, por meio de cálculos individuais por apólice 
ou endosso representativos de todos os contratos assumidos na data-base de sua constituição ou a eles 
relacionados. Nos casos em que o risco da cobertura contratada não é definido na apólice ou no endosso, 
mas no certificado ou item segurado, o cálculo da provisão é efetuado por certificado ou item; PPNG=Ba-
se de Cálculo × (Período de Vigência a Decorrer / Prazo de Vigência do Risco); (b) A base de cálculo 
corresponde ao valor do prêmio comercial, em moeda nacional, incluindo as operações de cosseguro 
aceito, bruto das operações de resseguro e líquido das operações de cosseguro cedido; (c) No período 
entre a emissão e o início de vigência do risco, o cálculo da provisão é efetuado considerando o período 
de vigência a decorrer igual ao prazo de vigência do risco; (d) Após a emissão e o início de vigência do 
risco, a provisão é calculada pro rata die, considerando, para a obtenção do período de vigência a decor-
rer, a data-base de cálculo da provisão e a data de fim de vigência do risco; (e) A sociedade Seguradora 
não utiliza da prerrogativa da exclusão dos custos iniciais de contratação da base de cálculo da PPNG. 
3.8.2 Provisão para Prêmios Não Ganhos para Riscos Vigentes mas Não Emitidos (PPNG-RVNE): 
Esta provisão tem a finalidade de contemplar a estimativa para os riscos vigentes mas não emitidos. A 
metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial consiste na aplicação de percentuais médios apurados 
com base no atraso de emissão verificados no período de 12 (doze) meses, sobre o montante de prêmios 
dos últimos 12 (doze) meses, ou sobre a PPNG do mês de referência. Destaca-se, ainda, que embora a 
sociedade Seguradora possua uma metodologia própria, a PPNG-RVNE é atualmente obtida pela aplica-
ção dos percentuais determinados pela Circular SUSEP nº 517/2015, uma vez que os ramos operacio-
nalizados pela Seguradora não dispõem de histórico de informações com dados estatísticos consistentes 
para a aplicação da metodologia, devido à pequena experiência estatística da base de dados da Segura-

dora. 3.8.3 Custo de aquisição diferidos: As despesas de comissão são registradas quando da emis-
são das apólices e apropriadas ao resultado de acordo com o período decorrido do risco coberto. As 
comissões de seguros de danos são amortizadas com base no prazo de vigência dos contratos de segu-
ros (majoritariamente 12 meses). As Comissões de agenciamento são amortizadas conforme o prazo de 
vigência dos contratos cuja vigência média é de 36 meses. As comissões relativas a riscos vigentes, 
cujas apólices/faturas ainda não foram emitidas, são estimadas com base em cálculos atuariais que le-
vam em consideração a experiência histórica. 3.8.4 Provisão de Sinistro a Liquidar (PSL): 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 Seguradora, obedecidos os seguintes critérios estabelecidos em 
norma: (a) Considera-se somente os valores relativos a indenizações, incluindo atualizações monetárias, 
juros, variações cambiais e multas contratuais, além dos montantes estimados referentes às ações judi-
ciais e os resultantes de sentença transitada em julgado. (b) A data de aviso do sinistro é correspondente 
à data do efetivo registro no sistema por parte da Seguradora. (c) O fato gerador da baixa da PSL, decor-
rente de pagamento, se caracteriza quando da liquidação financeira, do recebimento do comprovante de 
pagamento da indenização, ou conforme os demais casos previstos em lei. (d) Os sinistros avisados às 
sociedades Seguradoras, inclusive os sinistros em demanda judicial, são registrados tomando-se por 
base: (i) o valor acordado entre o segurado e a Seguradora; (ii) o valor reclamado pelo segurado, quando 
aceito pela Seguradora; (iii) o valor estimado pela Seguradora, quando não tenha o segurado indicado a 
avaliação do sinistro; (iv) o valor igual à metade da soma da importância reclamada pelo segurado e da 
oferecida pela Seguradora, no caso de divergência de avaliação, limitado à importância segurada do 
risco coberto no sinistro; (v) o valor resultante da sentença transitada em julgado; (vi) o valor do sinistro 
médio, para os ramos em que a sociedade Seguradora possua informações capazes de gerar estatísticas 
consistentes, devendo ajustar esse valor registrado após cada reavaliação do sinistro que melhore a es-
timativa da indenização a ser paga. O critério de apuração da PSL, citado acima, está descrito em Nota 
Técnica Atuarial, a qual possui, também, uma metodologia estatístico-atuarial, para apurar uma eventual 
necessidade de ajuste da provisão aos valores atualmente constituídos para cada ramo estudado, conhe-
cida no mercado segurador pela abreviatura “IBNER - Incurred but not enough reported”, que utiliza a 
experiência passada da sociedade Seguradora para projetar o valor dos sinistros avisados a serem liqui-
dados. Contudo, esta metodologia ainda não é aplicada pela Seguradora, uma vez que os ramos não 
dispõem de histórico de informações com dados estatísticos consistentes para a sua aplicação, em razão 
do pequeno contingente numérico de sinistros computados na base de dados. 3.8.5 Provisão de Despe-
sas Relacionadas (PDR): A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura 
dos valores esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros. Visa a cobertura dos valores espe-
rados a liquidar relativos a despesas relacionadas a sinistros ocorridos, avisados ou não, abrangendo 
tanto as despesas que podem ser atribuídas individualmente a cada sinistro quanto as despesas que só 
podem ser relacionadas aos sinistros de forma agrupada. Em atendimento à legislação vigente, a meto-
dologia de cálculo da PDR está descrita em Nota Técnica Atuarial, contemplando as despesas anterior-
mente informadas na Provisão de Sinistros a Liquidar e na Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não 
Avisados .Em resumo, a PDR é obtida através de um processo estatístico-atuarial, que utiliza a experiên-
cia passada da sociedade seguradora para projetar os valores esperados a liquidar relativos a despesas 
relacionadas a sinistros ocorridos, avisados ou não, sendo formada a partir do somatório das 4 principais 
parcelas identificadas na constituição desta provisão, sendo: • ALAE - Parcela 1 - Despesas ocorridas 
mas não avisadas - IBNR; • ALAE - Parcela 2 - Despesas avisadas mas não liquidadas - PSL e IBNER; 
• ULAE - Parcela 3 - Despesas ocorridas mas não avisadas - IBNR; e • ULAE - Parcela 4 - Despesas 
avisadas mas não liquidadas - PSL e IBNER. Onde: • ALAE = Despesas relacionadas aos sinistros, alo-
cadas individualmente; e • ULAE = Despesas relacionadas aos sinistros - não alocáveis. 3.8.6 Provisão 
de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR): O cálculo desta provisão visa a cobertura do valor 
esperado dos sinistros ocorridos e ainda não avisados, até a data-base de cálculo, considerando as in-
denizações, de acordo com a responsabilidade da Seguradora. Destaca-se, ainda, que embora a socie-
dade Seguradora possua uma metodologia própria descrita em Nota Técnica Atuarial, baseada funda-
mentalmente na construção dos triângulos de run-off, a provisão de IBNR é atualmente obtida pela apli-
cação dos percentuais determinados pela Circular SUSEP nº 517/2015, uma vez que os ramos 
operacionalizados pela Seguradora não dispõem de histórico de informações com dados estatísticos 
consistentes para a aplicação da metodologia, devido ao pequeno contingente numérico de sinistros 
computados na base de dados da Seguradora. 3.9 Teste de adequação dos passivos - TAP (Liability 
Adequacy Test - LAT): Conforme Circular SUSEP nº 517/2015, a Seguradora deve avaliar se o seu 
passivo está adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de seus contratos de 
seguro. Se a diferença entre o valor das estimativas correntes dos fluxos de caixa e a soma do saldo 
contábil das provisões técnicas na data-base, deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos 
intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas resultar em valor positivo, caberá à sociedade 
supervisionada reconhecer este valor na Provisão Complementar de Cobertura (PCC), quando a insufi-
ciência for proveniente das provisões de PPNG, as quais possuem regras de cálculos rígidas, que não 
podem ser alteradas em decorrência de insuficiências. Os ajustes decorrentes de insuficiências nas de-
mais provisões técnicas apuradas no TAP devem ser efetuados nas próprias provisões. Nesse caso, a 
Companhia deverá recalcular o resultado do TAP com base nas provisões ajustadas, e registrar na PCC 
apenas a insuficiência remanescente. O TAP foi elaborado bruto de resseguro, e para a sua realização a 
Seguradora considerou a segmentação estabelecida pela Circular SUSEP nº 517/2015, ou seja, entre 
Eventos a Ocorrer e Eventos Ocorridos; posteriormente, entre seguros de Danos e seguros de Pessoas 
e, por fim, entre Prêmios Registrados e Prêmios Futuros. Para a elaboração dos fluxos de caixa conside-
rou-se as estimativas de prêmios, sinistros, despesas e impostos, mensurados na data-base de dezem-
bro de 2015, descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ), com 
base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapo-
lação das curvas de juros e o uso de algoritmos genéricos em complemento aos algoritmos tradicionais 
de otimização não linear, para a estimação dos parâmetros do modelo. As taxas de sinistralidade aplica-
das para cada grupo no Teste de Adequação de Passivos de 31 de dezembro de 2015 foram, em média, 
as seguintes: Seguro de Danos - 53%; Seguro de Pessoas - 39%. Com base no Estudo Atuarial do Teste 
de Adequação de Passivos da Seguradora, data-base de 31/12/2015, concluiu-se que o seu passivo por 
contrato de seguro está adequado para os Grupos de Eventos a Ocorrer e de Eventos Ocorridos, não 
sendo necessário o ajuste das provisões constituídas, deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos 
ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas, visto que estas se mostraram superio-
res aos valores estimados dos fluxos de caixa, os quais foram elaborados em conformidade com os pa-
râmetros mínimos estabelecidos pela Circular SUSEP nº 517/2015. 3.10 Principais tributos: As despe-
sas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e são 
calculados à alíquota de 15% para imposto de renda acrescida de adicional de 10% acima dos limites 
específicos, e a provisão para contribuição social à alíquota de 15% de janeiro a agosto e de 20% entre 
setembro a dezembro de 2015 conforme a Lei 13.169/15, do lucro para fins de tributação nos termos da 
legislação em vigor. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuí-
zos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as diferenças temporárias entre 
as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações finan-
ceiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos são 
de 25% para o imposto de renda e de 15% de janeiro a agosto e de 20% entre setembro a dezembro de 
2015 conforme a Lei 13.169/15 para a contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos, são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja dispo-
nível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resulta-
dos futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que 
podem, portanto, sofrer alterações. As contribuições para o PIS são provisionadas pela alíquota de 
0,65% e para a COFINS pela alíquota de 4%, na forma da legislação vigente. 3.11 Demais passivos: 
Fornecedores e outras contas a pagar são mensurados pelo valor de custo e acrescidos de encargos 
incorridos até a data de balanço, quando aplicável. 3.12 Provisões judiciais, ativos e passivos contin-
gentes: As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de tributos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do 
valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. Os passivos contingentes referem-se a 
obrigações presentes, decorrente de eventos passados e dependentes da ocorrência de eventos futuros 
para a confirmação ou não de sua existência. Passivos contingentes não relacionados a sinistros são 
classificados de acordo com sua probabilidade de perda: (i) perdas prováveis, onde são constituídas 
provisões de 100% do valor da causa; (ii) perdas possíveis, onde são divulgados, se relevantes, sem que 
sejam provisionados; e (iii) perdas remotas, onde não requerem provisão nem divulgação. Passivos con-
tingentes relacionados a sinistros são classificados como: (i) perdas prováveis, onde são constituídas 
provisões de 100% do valor da causa; (ii) perdas possíveis, onde são divulgados, se relevantes, e são 
constituídas provisões de 50% do valor da causa; e (iii) perdas remotas, onde são constituídas provisões 
de 10% do valor da causa, em conformidade com as estimativas históricas da administração. Em 31 de 
dezembro de 2015, a Seguradora não possuía passivo contingente. 3.13 Benefícios a empregados: As 
provisões trabalhistas, principalmente relativas às provisões de férias, provisão de 13º salário e os res-
pectivos encargos sociais, são calculadas e registradas segundo o regime de competência. A Segurado-
ra possui um plano de aposentadoria complementar em favor de seus empregados, para aqueles que 
optaram em participar, sob forma de plano de contribuição definida como Plano Fundo Gerador de Bene-
fícios, administrado pela Itaú Vida e Previdência S.A.. Em 2015, a Seguradora registrou contribuições de 
R$ 1.207 (2014 - R$ 447), classificadas na rubrica “Despesas com pessoal próprio no grupo despesas 
administrativas”. 3.14 Apuração do resultado: Os prêmios de seguros e os respectivos custos de co-
mercialização são registrados quando da emissão da apólice ou fatura e reconhecidos no resultado de 
acordo com o regime de competência, observando o transcorrer da vigência do risco. Os prêmios de 
seguros relativos a riscos vigentes mas não emitidos são calculados por metodologia atuarial. Os sinis-
tros incluem as indenizações e despesas estimadas a incorrer com o processamento e a regulação dos 
sinistros e são reconhecidos no resultado no momento de sua ocorrência.

4.  NORMAS INTERNACIONAIS (IFRS) E COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC)
Aplicação das normas novas e revisadas que não tiveram efeito ou não tiveram efeito material 
sobre as demonstrações financeiras - A seguir estão apresentadas as normas novas e revisadas que 
passaram a ser aplicáveis a partir de 01 de janeiro de 2015. A aplicação dessas normas não teve impac-
to relevante nos montantes divulgados no período atual nem em períodos anteriores. • Modificações à 
IAS 19 (CPC 33) - Benefícios a empregados. • Modificações às IFRS - Ciclos de melhorias anuais 2010-
2012. • Modificações às IFRS - Ciclos de melhorias anuais 2011-2013. Normas e interpretações novas 
e revisadas já emitidas, mas ainda não efetivas em 31 de dezembro de 2015 - A AXA não adotou as 

IFRS novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não efetivas: • IFRS 9 - Instrumentos financeiros - 
Em vigor a partir de 01/01/2018. • Modificações à IAS 27 - Opção para utilização do método de equiva-
lência patrimonial nas demonstrações financeiras separadas - Em vigor a partir de 01/01/2016. • Modifi-
cações às IFRS - Ciclos de melhorias anuais 2012-2014 - Em vigor a partir de 01/01/2016. • Modificações 
à IAS 1 - Esclarecimentos sobre o processo julgamental de divulgações das demonstrações financeiras 
- Em vigor a partir de 01/01/2016. O CPC ainda não emitiu pronunciamentos equivalentes para determi-
nadas IFRS anteriormente citadas, com data efetiva de adoção para 2018 e 2019, mas existe expectativa 
de que o faça antes da data requerida de sua entrada em vigor. A adoção antecipada das IFRS está 
condicionada à aprovação prévia em ato normativo do CFC. A Companhia não adotou de forma anteci-
pada tais alterações em suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015. É esperado que 
nenhuma dessas novas normas tenha efeito material sobre as demonstrações financeiras, exceto pela 
IFRS 9 que pode modificar a classificação e mensuração de ativos financeiros. .

5. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. Com base em premissas, a Seguradora faz estimativas com relação ao futuro. Por defini-
ção, os resultados finais dessas estimativas podem não ser iguais aos respectivos resultados reais. As 
principais estimativas constantes nessa demonstração financeira referem-se ao registro de passivos re-
lacionados a sinistros, ao prazo de diferimento de certas despesas de comercialização, à realização de 
tributos diferidos ativos e à probabilidade de êxito nas ações judiciais. 5.1 Estimativas e julgamentos 
utilizados na avaliação de passivos de seguros: O componente em que a Seguradora mais exerce o 
julgamento e utiliza estimativa é na constituição dos passivos de seguros. Existem diversas fontes de in-
certezas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que a Seguradora irá liquidar em 
última instância. A Seguradora utiliza todas as fontes de informação disponíveis sobre experiência pas-
sada e indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da administração e dos atuários da 
Seguradora para definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação de sinis-
tros para contratos cujo evento segurador já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores provisiona-
dos podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. 5.2 Estima-
tivas utilizadas para cálculo de impairment: A Seguradora aplica as regras de análise de impairment 
para créditos individualmente significativos conforme requerido pelo CPC 01. A Seguradora aplica alto 
grau de julgamento para determinar o grau de incerteza, associado com a realização dos fluxos contra-
tuais estimados, incluindo os prêmios a receber. 5.3 Estimativas utilizadas para cálculo de créditos 
tributários: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos na extensão em que 
seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das dife-
renças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em 
premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A Segura-
dora possui créditos tributários diferidos registrados contabilmente, em 31 de dezembro de 2015, confor-
me divulgado na Nota 16 . 5.4 Estimativas de valor justo de instrumentos financeiros: Pressupõe-se 
que os saldos das contas a receber de segurados e contas a pagar pelo valor contábil, menos a perda 
(impairment), estejam próximos de seus valores justos. 5.5 Estimativas de títulos e valores mobiliá-
rios: Os ativos mantidos em carteira ou nos fundos de investimentos exclusivos são avaliados a valor de 
mercado.

6. GESTÃO DE RISCOS
6.1 Estrutura de gestão de riscos: A AXA Seguros S.A. segue as normas de gestão de risco do Grupo 
AXA, adaptando sua Política de Gestão de Riscos (RMP) mundial de acordo com o tamanho, mix de 
negócios e complexidade de suas operações no Brasil. A Companhia também segue as diretrizes dos 
órgãos reguladores e possui uma estrutura dedicada ao gerenciamento de riscos de suas operações e 
aos seus controles internos, atuando de forma independente das demais áreas da empresa. Entretanto, 
todas as áreas e níveis da Companhia participam do processo de identificação, monitoramento e trata-
mento dos riscos aos quais a Companhia está suscetível. A estrutura de gestão de riscos e controles 
internos é responsável por implementar a Política de Gestão de Riscos, que tem como principais objeti-
vos preservar a base de capital da Companhia promovendo uma cultura de risco proativa, definindo e 
formalizando o processo de gestão de riscos, bem como controlando e validando o nível de risco assu-
mido pela Companhia. A AXA Seguros S.A. usa ferramentas quantitativas e qualitativas que visam permi-
tir que os tomadores de decisão da empresa minimizem o potencial de exposições a riscos indesejados. 
As próximas seções apresentam os principais riscos aos quais a Seguradora está exposta, bem como 
mais detalhes do processo de gerenciamento de riscos. 6.2 Governança de risco: A AXA Seguros S.A. 
entende que uma boa governança no processo de gestão de riscos é essencial para o crescimento 
sustentável da Companhia e garantia de uma correta operação no mercado segurador. O Conselho de 
Administração é a instância mais elevada de tomada de decisão na AXA Seguros S.A., sendo responsá-
vel pela estratégia da Companhia, eleição e destituição dos diretores (fixando suas atribuições, inclusive 
fiscalizando sua gestão), pela convocação de Assembleia dos Acionistas, aprovação dos relatórios, es-
colha dos auditores externos, dentre outras responsabilidades. Para auxiliar o Conselho de Administra-
ção, foram criados diversos comitês, que possuem mandatos definidos, reuniões periódicas e registros 
dessas reuniões periódicas em ata. Os principais comitês da Companhia são: Comitê Executivo: tem 
como principais objetivos fixar as orientações estratégicas da entidade; define o alvo em matéria da or-
ganização de trabalho e política de RH; validar a qualidade dos planos de ação; validar os planos de ação 
elaborados pela Direção Operacional e garantir sua execução; validar a avaliação dos riscos estratégicos, 
regulamentares, de reputação e emergentes; validar o modelo interno do sistema de gestão de riscos, 
validar o quadro de tolerância ao risco, o nível de apetite ao risco e os planos de ação associados; validar 
o plano da auditoria, tomar conhecimento dos resultados da missão da auditoria; definir as prioridades 
em termos de investimentos; validar as politicas tarifárias elaboradas pelas Direções Operacionais tanto 
para novos negócios como para o portfólio, e assegurar sua coerência com os objetivos globais da enti-
dade; aprovar novas ofertas, como também ao lançamento das fases  essenciais de grandes projetos; 
fixar prioridade na matéria de formação; pilotar os indicadores da performance técnica e operacional; 
validar as soluções ou pedidos propostos pelos comitês operacionais. Comitê de Subscrição: tem por 
objetivo determinar a política de subscrição; compartilhar as dificuldades técnicas para definir uma posi-
ção comum; compartilhar os negócios em negociação e fechados para acrescentar a experiência da 
equipe AXA; assegurar a adequação entre os contratos de resseguro e os guidelines de subscrição; 
compartilhar e checar as práticas de subscrição; avaliar o interesse / rentabilidade dos segmentos de 
mercado conforme o apetite de risco da empresa; desenvolver sinergias e cross-selling entre as várias 
linhas de negócio; avaliar a qualidade da parceria com os corretores; avaliar a necessidade de novos 
produtos ou novas coberturas; aprovação da redação de novas cláusulas compartilhadas; pilotar os indi-
cadores da performance técnica; e vigiar as mudanças na regulação que tem um impacto na subscrição 
e nas condições das apólices. Comitê de Investimentos: tem por objetivo definir o apetite de risco da 
empresa, realizar a gestão deste apetite, aprovar a Política de Gestão dos Investimentos Financeiros, 
aprovar as alocações estratégicas de investimentos bem como os programas de investimentos, e avaliar 
os investimentos realizados e as suas performances. Comitê de Comercial e Marketing: garantir a implan-
tação da política comercial do Grupo AXA no Brasil; compartilhar dificuldades técnicas e comerciais para 
definir ação conjunta técnico-comercial entre as entidades AXA; desenvolver sinergias e cross-selling 
entre as linhas de negócios; avaliar os indicadores de performance (KPI’s) da área comercial versus 
subscrição das linhas de negócios; avaliar e definir viabilidade de determinados canais alternativos de 
distribuição (licitações, bancassurance, etc.); analisar pipeline das áreas de negócios buscando estraté-
gias de fechamento dos negócios; avaliar, buscar e garantir sinergia entre as diversas áreas de apoio da 
AXA; detectar eventuais gaps de produção e propor ações específicas para atingir as metas estabeleci-
das; definir com a área de marketing prioridades de investimentos em ações comerciais; avaliar e buscar 
estratégia para determinadas linhas de negócios em função de oportunidades/ameaças identificadas no 
dia a dia das operações; avaliar a produção e desempenho de performance dos corretores/parceiros  e 
definir ações quando necessário em função dos KPI’s estabelecidos; atentar e avaliar ações comercias 
dos concorrentes e definir ações de acordo com os objetivos estratégicos; atentar e avaliar o ambiente de 
negócios em função de conjunturas econômicas, sociais e culturais e identificar novas oportunidades de 
negócios. 6.3 Risco de seguro: O risco de seguro é definido pela AXA Seguros S.A. como risco no qual 
os prêmios de seguro e as reservas não cubram adequadamente a experiência de sinistros. A função de 
Controle de Subscrição e Resseguro foi concebida para mitigar estes riscos a um nível aceitável. O risco 
de seguro pode ser identificado, mais especificamente, nos seguintes itens: risco no processo de subs-
crição, risco na precificação, risco de definição dos produtos, risco no valor do sinistro, risco de retenção 
líquida, risco moral e risco nas provisões. A Companhia definiu e implementou diversos controles mitiga-
dores para o risco de seguro bem como realiza análises de sensibilidade e de concentração de riscos. 
6.4 Contratos de resseguro: O risco de seguro pode ser mitigado através de contrato com ressegura-
dores. As carteiras de Riscos Nomeados e Operacionais, Riscos de Engenharia, Responsabilidade Civil, 
Transportes, Aeronáuticos e de Pessoas coletivo possuem proteção de resseguro não-proporcional por 
risco. Em 31 de dezembro de 2015, a Seguradora detinha contratos ativos com os resseguradores locais 
e admitidos, todos com bom rating de risco de crédito, de forma a otimizar a capacidade de retenção dos 
riscos e resultados operacionais, assim como mitigar possíveis perdas na eventualidade de sua inexis-
tência. A estratégia da Seguradora é atuar dentro da capacidade do contrato de resseguro, minimizando 
a necessidade de compra de eventuais proteções de resseguro facultativas com outros resseguradores, 
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o que aumentaria a exposição ao risco de crédito. 6.5 Análise de sensibilidade: Há incertezas inerentes 
ao processo de estimativa das provisões técnicas, quando estas são obtidas através de metodologias 
estatístico-atuariais. Por exemplo, o atual montante de sinistros estimados será confirmado apenas quan-
do todos os sinistros forem efetivamente liquidados pela Seguradora. Isto posto, acrescenta-se que a 
Análise de Sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante estimado de sinistros 
declarados no Passivo da Seguradora, bem como no Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e no Resultado, 
quando alterada alguma das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão constituída numa 
determinada data-base. Neste contexto, a Análise de Sensibilidade realizada para a AXA SEGUROS 
S.A., na data-base de 31/12/2015, foi aplicada sobre a Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados 
(IBNR) e a Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL), declaradas para todos os grupos operacionalizados 
pela Seguradora, sendo que os resultados poderão ser vistos a seguir:

Data-base
31 de dezembro de 2015

Premissas Atuariais Passivo (5) Ativo (6) PLA Resultado (7)
Aumento de 10%, sobre a Provisão de IBNR (1) 741 288 (249) (249)
Redução de 10%, sobre a Provisão de IBNR (2) (741) (288) 249 249
Aumento de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado sobre a PSL (3) 73 40 – –
Redução de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado 
 sobre a PSL (4) (73) (40) – –
Observações: (1) Aumento de 10 (dez) pontos percentuais sobre a Provisão de Sinistros Ocorridos Mas 
Não Avisados (IBNR) declarada na data-base, e mantendo as demais variáveis. (2) Redução de 10 (dez) 
pontos percentuais sobre a Provisão de Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR) declarada na da-
ta-base, e mantendo as demais variáveis. (3) Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atua-
lização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, constantes da Provisão de Sinistros a Liqui-
dar (PSL) declarada nas respectivas datas-base analisadas, e mantendo as demais variáveis. (4) 
Redução de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes 
de pagamento, constantes da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) declarada nas respectivas datas-ba-
se analisadas, e mantendo as demais variáveis. (5) Valores que deverão ser adicionados ao passivo da 
seguradora, para apurar o impacto causado no Patrimônio Líquido e no Resultado. (6) Valores que deve-
rão ser adicionados ao ativo da seguradora, para apurar o impacto causado no Patrimônio Líquido e no 
Resultado. (7) Valores obtidos após a dedução do Imposto de Renda e Contribuição Social. 6.6 Concen-
tração de risco: A concentração de risco da AXA Seguros S.A. é monitorada por área geográfica. O 
quadro abaixo demonstra a concentração de risco por região e linha de negócios baseada nas importân-
cias seguradas.
Prêmios diretos brutos de resseguro:

31 de dezembro de 2015

Linhas de negócios Sul Sudeste Norte Nordeste
Centro-

Oeste Total
Compreensivo residencial – 58 – – – 58
Compreensivo empresarial – 19 – 131 1 151
Lucros cessantes 311 2.564 30 90 65 3.060
Riscos de engenharia 150 3.093 97 56 539 3.935
Riscos diversos 920 1.280 – 287 13 2.500
Riscos nomeados e operacionais 836 25.671 56 954 808 28.325
R.C. Administradores e diretores D&O 28 690 – 70 33 821
R.C. Geral 843 4.705 61 708 289 6.606
R.C. Profissional 2 150 1 100 71 324
Transporte nacional – 573 – – – 573
Transporte internacional – 111 – – – 111
R.C. Transporte aéreo carga - RCTA-C – 46 – – – 46
R.C. Transporte rodoviário carga - RCTR-C – 8.323 – – – 8.323
R.C. Transporte desvio de carga - RCF-DC – 4.839 – – – 4.839
Prestamista – 53 – – – 53
Acidentes pessoais – 63 – – – 63
Vida em grupo 1.858 1.985 – 9 72 3.924
Seguro, benfeitoria e produto agropecuário 237 868 – – 29 1.134
Penhor rural 10 332 – – – 342
Total 5.195 55.423 245 2.405 1.920 65.188
Prêmios diretos líquidos de resseguro

31 de dezembro de 2015

Linhas de negócios Sul Sudeste Norte Nordeste
Centro-

Oeste Total
Compreensivo residencial – 58 – – – 58
Roubo – (192) – – – (192)
Compreensivo condomínio – (293) – – – (293)
Compreensivo empresarial 297 (1.693) 22 131 122 (1.121)
Lucros cessantes 321 1.112 30 (111) 37 1.389
Riscos de engenharia 150 1.167 97 56 415 1.885
Riscos diversos 656 452 – 286 13 1.407
Riscos nomeados e operacionais 1.644 11.048 114 1.261 1.210 15.277
R.C. Administradores e diretores D&O 20 377 25 18 13 453
R.C. Geral 556 3.157 61 586 300 4.660
R.C. Profissional 2 13 1 100 8 124
Transporte nacional – 656 – – – 656
Transporte internacional – 79 – – – 79
R.C. Transporte aéreo carga - RCTA-C – 46 – – – 46
R.C. Transporte rodoviário carga - RCTR-C – 7.996 – – – 7.996
R.C. Transporte desvio de carga - RCF-DC – 4.643 – – 63 4.706
Prestamista – 53 – – – 53
Acidentes pessoais – 56 – – – 56
Vida em grupo 1.858 1.866 – 1 72 3.797
Seguro, benfeitoria e produto agropecuário 98 928 – – 29 1.055
Penhor rural 10 216 – – – 226
Total 5.612 31.745 350 2.328 2.282 42.317
6.7 Risco de Balanço Patrimonial e Risco de Mercado: Risco de Mercado é o risco de uma perda 
potencial nos valores de mercado decorrentes das diversas alterações nas taxas e preços de mercado. 
O Risco de Balanço Patrimonial surge dos conflitos e inconsistências de natureza dos ativos e passivos 
da AXA Seguros S.A.. A AXA Seguros S.A. utiliza técnicas para mitigação do risco de mercado, sendo a 
principal delas a seleção dos seus investimentos alinhados com o perfil do fluxo de caixa projetado e 
obrigações assumidas. 6.8 Risco Cambial: A Seguradora não atua internacionalmente e por este motivo 
não está exposta ao risco cambial significativo decorrente de exposição de outras moedas. 6.9 Volatili-
dade no Preço das Ações: A exposição da Seguradora à volatilidade no preço das ações é considerada 
baixa em decorrência da política de investimentos adotada pela Seguradora que aplica seus recursos, 
basicamente, em títulos públicos federais e quotas de fundos de investimentos, os quais são substancial-
mente compostos por títulos públicos federais. 6.10 Risco do Fluxo de Caixa ou Valor Justo Associado 
com Taxa de Juros: A Seguradora está sujeita ao risco de taxas de juros, dada a política e o montante 
aplicados em investimentos remunerados ao CDI. A Seguradora concentra suas aplicações em uma re-
muneração baseada no CDI, estando exposta substancialmente a variações na taxa do CDI e, em remu-
nerações baseadas em taxas prefixadas no momento do investimento em títulos públicos federais. As 
taxas contratadas estão discriminadas na Nota 8.d. 6.11 Risco de Crédito: É o risco de que um devedor 
deixe de cumprir os termos de um contrato ou deixe de cumpri-los nos termos em que foi acordado. Mais 
especificamente, o risco de crédito pode ser entendido como o risco de não serem recebidos os valores 
decorrentes dos prêmios de seguro e dos créditos detidos junto às instituições financeiras e outros emis-
sores decorrentes das aplicações financeiras, pode ser entendido ainda como o risco de concentração, o 
risco de liquidação ou ainda o risco de descumprimento de garantias acordadas. A Seguradora restringe 
a exposição a riscos de crédito associados a bancos e a caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus 
investimentos em instituições conceituadas no mercado financeiro com rating de crédito estabelecidos 
por agências de crédito reconhecidas no mercado, tais como Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s 
entre outras, e restringindo suas opções de aplicação em títulos públicos federais e quotas de fundos de 
investimentos, os quais são substancialmente compostos por títulos públicos federais. Os limites de ex-
posição são monitorados e avaliados regularmente pela área Financeira da Seguradora e empresa ges-
tora dos investimentos. Qualquer decisão em relação ao risco de crédito nos investimentos é aprovada 
pela administração da Seguradora. A Seguradora possui negócios com resseguradores locais e admiti-
dos e neste painel a classificação mais baixa obtida segundo as agências Fitch Ratings, Standard & 
Poor’s e Moody’s foi A. 6.12 Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco da Seguradora não ter recur-
sos financeiros suficientes para cumprir suas obrigações ou ter de incorrer em custos excessivos para 
fazê-lo. A política da Seguradora é manter uma liquidez adequada e liquidez contingente para atender 
suas obrigações tanto em condições normais quanto de estresse. Para alcançar este objetivo, a Segura-
dora avalia, monitora e gerencia suas necessidades de liquidez em uma base contínua.

31 de dezembro de 2015

Ativos e passivos
1 a 30 dias ou 

sem vencimento Até 1 ano
Acima 

de 1 ano Total
Ativos financeiros disponíveis para venda – 1.370 68.900 70.270
Créditos das operações de seguros e resseguros 14.811 31.484 – 46.295
Títulos e créditos a receber – 1.505 – 1.505
Total de ativos 14.811 34.359 68.900 118.070
Contas a pagar – 20.947 – 20.947
Passivos de contratos de seguros – 63.657 1.760 65.417
Débitos das operações de seguros e resseguros – 31.500 – 31.500
Depósito de terceiros – 2.545 – 2.545
Total de Passivos – 118.649 1.760 120.409

31 de dezembro de 2014

Ativos e Passivos
1 a 30 dias ou 

sem vencimento Até 1 ano
Acima 

de 1 ano Total
Ativos financeiros disponíveis para venda – 44.257 5.648 49.905
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 7.389 – – 7.389
Títulos e créditos a receber – 380 – 380
Total de ativos 7.389 44.637 5.648 57.674
Contas a pagar 1.772 16.314 – 18.086
Total de Passivos 1.772 16.314 – 18.086
6.13 Risco Operacional: O risco e perda resultante de processos internos inadequados ou deficientes, 
de não conformidade com os regulamentos, de pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Riscos 
operacionais são identificados e analisados pela alta administração de acordo com as exigências do 
Grupo AXA. Uma função central de Gestão de Risco Operacional foi adotada para apoiar a gestão dos 
riscos operacionais aplicando as atividades de gestão de risco operacional e mantendo controles e rela-
tórios adequados dos riscos operacionais. 6.14 Risco de Reputação/Marca: É o risco de que o mercado 
da AXA Seguros S.A. ou a imagem dos serviços possa sofrer uma queda. Estes riscos são analisados 
regularmente como parte da Gestão de Risco Operacional e do Processo de Análise de Risco e Renta-
bilidade. 6.15 Gestão de Capital: Os objetivos da Seguradora ao administrar seu capital são os de sal-
vaguardar a capacidade de continuidade da Seguradora para oferecer retorno aos acionistas e benefícios 
às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Seguradora pode rever a política de pagamento de divi-
dendos. A Seguradora deve atender às exigências de capital mínimo estabelecido pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP). Os esforços da Seguradora devem sempre estar atentos a tais exigên-
cias. O capital da Seguradora está ajustado para permitir limite de retenção em adequação com o plano 
de negócios. 6.16 Estratégia de negócios e de subscrição: A AXA Seguros S.A. está organizada em 
dois macros ramos de negócios: • I Seguros de danos • II Vida e Afinidades apresentando duas ofer-
tas principais - Seguro de Vida em Grupo e Seguro por Afinidades: Seguros de danos: A posição 
de valor dos Seguros de Danos se concentra em cinco grupos de produtos para os Ramos Comerciais: 
• Patrimonial; • Riscos Financeiros; • Responsabilidades; • Transportes; • Aeronáuticos. A AXA Seguros 
S.A. também segmenta clientes potenciais com base no porte da empresa. Na oferta de diferenciação 
para potenciais clientes, a AXA Seguros S.A. analisa o mercado e o segmento de acordo com três crité-
rios: • Segue genericamente as tendências do mercado na oferta, mas selecionando através das melho-
res ofertas no mercado. • Segue as diretrizes do Grupo AXA sobre subscrição de riscos. • Preparação da 
oferta segmentada reutilizando a experiência e expertise em subscrição da AXA para criar pacotes de 
produtos. A implantação dos produtos é uma abordagem em fases começando da mais geral até a mais 
específica e inclui o seguinte: • Patrimoniais - Riscos Diversos, Roubo, Compreensivo Condomínio, Com-
preensivo Empresarial, Lucros Cessantes, Riscos Nomeados e Operacionais, e Riscos de Engenharia. • 
Riscos Financeiros - Setor Público e Privado; • Responsabilidades - Geral, Profissional, Administradores 
e Diretores; • Transportes - Mercadorias terrestres, ferroviários, aéreos, internacionais e fluviais. • Aero-
náuticos - Responsabilidade civil e casco para empresas de aviação, construtores e empresas subcon-
tratadas, e clientes de aviação em geral como aviões corporativos, aviões particulares. Distribuição: As 
corretoras são o principal canal de distribuição da AXA Seguros S.A. para Seguros de Danos. A AXA 
Seguros S.A. adota uma abordagem com duas dimensões: (i) Segue as práticas do mercado em Atendi-
mento eficiente de Sinistros, Preços, Capacidade de Resseguro e Cosseguro; (ii) Oferece diferenciação: 
No papel da AXA Seguros S.A. no relacionamento comercial com foco na avaliação de prevenção de 
risco e treinamento de corretoras e clientes, contato direto com a equipe técnica da AXA. Eficiência do 
processo desde a cotação até a emissão; nosso objetivo é ser “a Companhia com a qual é fácil fazer 
negócios”. • Criação de ofertas segmentadas; • Segmentação de corretoras. II Vida em Grupo e Afinida-
des: (a) Vida em Grupo: O objetivo da AXA Seguros S.A. dentro deste grupo de produtos é segmentar 
o mercado de Benefícios oferecendo seguro de vida em grupo e produtos principais fundamentais (exce-
to produtos e saúde), em linha com os padrões e práticas do mercado.  O Produto Vida em Grupo, que 
inclui Acidentes Pessoais, oferece um conjunto de características comuns como cobertura de vida e in-
validez, auxílio funeral e suporte para mantimentos. Pretendemos segmentar os grupos de acordo com a 
quantidade de funcionários, conforme segue: Vida em Grupo para SME Básico: de 2 a 50 funcionários, 
com possibilidade de contratação de capital global, ou seja, capital total segurado contratado dividido 
pelo número de funcionários constantes na folha de pagamento da empresa. Vida em Grupo SME Inter-
mediário: de 51 a 250 funcionários com as seguintes modalidades de capitais segurados: fixo, escalona-
do, livre escolha ou múltiplo salarial. Vida em Grupo Corporativo: mais de 250 funcionários e com bene-
fícios dependendo do nível hierárquico. Distribuição: A AXA Seguros S.A. se concentra em pequenas e 
médias empresas, com a intermediação de pequenas e médias corretoras. A AXA Seguros S.A. também 
participa dos leilões organizados pelas 10 principais corretoras para grandes empresas, sendo seletiva 
sobre as oportunidades apresentadas para respeitar as diretrizes de rentabilidade. (b) Afinidade, segu-
ros massificados: A AXA Seguros S.A. atua no mercado de afinidades criando parcerias B to B to C com 
empresas que tenham uma grande base de clientes, rede de distribuição e alternativas de pagamento 
para a cobrança dos prêmios tais como bancos, financeiras de crédito ao consumidor, financeiras de 
automóveis, varejistas, serviços públicos, etc. Estas parcerias podem ser construídas através de grandes 
corretoras, consultores especialistas ou diretamente com as empresas. Três principais ramos de produtos 
foram desenvolvidos para esta linha de negócios: • Proteção Financeira, para proteger empréstimos 
pessoais, cartões de crédito, financiamento de automóveis, hipotecas com coberturas que incluirão: vida, 
invalidez, perda de emprego involuntária, perda e roubo de cartão de crédito. • Proteção individual: aci-
dentes pessoais e renda hospitalar; • Proteção de bens. Distribuição: Os produtos podem ser vendidos 
diretamente no ponto de venda (Agência bancária, loja, concessionária de automóveis) dos parceiros 
(bancos, financeiras, varejista e montadora de automóveis) ou através de marketing direto (telemarketing 
ativo). 

7. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Caixa 5 3
Banco HSBC 7 90
Banco Itaú 936 12
Banco BNP Paribas 58 5
Banco Bradesco 1.261 –
Banco Santander 5 –

2.272 110

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

• Títulos públicos federais - foram calculados com base no “Preço Unitário de Mercado”, informado pela 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). • Títulos priva-

dos - foram calculados pela curva, com base no “Preço Unitário” informado pela instituição financeira 

correspondente à emissão. • Quotas de fundos de investimentos - pelos valores das quotas disponibiliza-

dos pelos administradores de cada fundo para a data do balanço.

(a) Resumo da classificação das aplicações financeiras: 31 de dezembro de 2015
1 a 30 dias Ajuste de

Taxas ou sem 31 a 181 a Acima de Valor custo Valor de avaliação Percentual
contratadas vencimento 180 dias 360 dias 360 dias atualizado mercado patrimonial de Carteira

Disponíveis para venda
 LFT - Letras Financeiras do Tesouro SELIC – – 1.370 68.900 70.270 70.270 – 100%
Total – – 1.370 68.900 70.270 70.270 – 100%
Circulante 1.370
Não Circulante 68.900

31 de dezembro de 2014
1 a 30 dias Ajuste de

Taxas ou sem 31 a 181 a Acima de Valor custo Valor de avaliação Percentual
Descrição contratadas vencimento 180 dias 360 dias 360 dias atualizado mercado patrimonial de Carteira
 Ao valor justo por meio do resultado
  Quotas de fundos de investimentos CDI 7.389 – – – 7.389 7.389 – 12,90%
 Disponíveis para venda
  LFT - Letras Financeiras do Tesouro SELIC – 23.345 20.912 5.648 49.905 49.905 – 87,10%
Total 7.389 23.345 20.912 5.648 57.294 57.294 – 100%
Circulante 51.646
Não Circulante 5.648

 (b) Movimentação das aplicações financeiras: 
Saldo em 

31 de 
dezembro 

de 2014
(+) Aplica-

ções
(-) Res-

gates
(+) Rendi-

mentos

Saldo em
31 de dezembro 

de 2015
Quotas de fundos de investimentos 7.389 – 7.488 99 –
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 49.905 124.531 113.206 9.040 70.270

57.294 124.531 120.694 9.139 70.270
(c) Estimativa do valor justo: A Companhia possui como política de gestão de risco financeiro, a con-
tratação de produtos financeiros disponíveis no mercado brasileiro, cujo valor de mercado pode ser 
mensurado com confiabilidade, visando à alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma 
política prudente de gestão de risco de liquidez. A composição das aplicações financeiras, são classifi-
cadas no Nível 1 para títulos públicos e Nível 2 para títulos privados. A tabela a seguir apresenta a aná-
lise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao valor justo. Os valores de referência foram 
definidos como se segue: • Nível 1 - títulos com cotação em mercado ativo. • Nível 2 - títulos não cotados 
nos mercados abrangidos no Nível 1, mas que cuja precificação é direta ou indiretamente observável. 
• Nível 3 - títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado observável.

31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Ao valor justo por meio do resultado
 Quotas de fundos de investimentos – – – – 7.389 7.389
Disponíveis para venda
 LFT - Letras Financeiras do Tesouro 70.270 – 70.270 49.905 – 49.905

70.270 – 70.270 49.905 7.389 57.294
(d) Taxas pactuadas:
Tipo de aplicação 31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Quotas de fundos de investimentos 100,0 a 100,5% do CDI
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 100% Selic 100% Selic
(e) Garantia das provisões técnicas: Os valores contábeis das aplicações vinculadas à Superintendên-
cia de Seguros Privados - (SUSEP) são os seguintes:

31 de dezembro 
de 2015

31 de dezembro 
de 2014

Provisão de prêmios não ganhos 42.488 –
Provisão de sinistros a liquidar 14.691 –
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 7.414 –
Provisão de despesas relacionadas 824 –
Total das provisões técnicas 65.417 –
Provisão de prêmios não ganhos resseguros (4.882) –
Provisão de sinistros a liquidar – –
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (2.845) –
Provisão de despesas relacionadas (51) –
Total das exclusões (7.778) –

–
Total das provisões técnicas para cobertura 57.639 –
Composição dos ativos vinculados às provisões técnicas
Quotas e fundos de investimento – 7.389
Letras financeiras do tesouro - LFT 70.270 49.905
Total dos ativos vinculados à cobertura das provisões técnicas 70.270 57.294
Suficiência 12.631 57.294

9. CRÉDITO DE OPERAÇÕES COM SEGUROS
31 de dezembro

de 2015
31 de dezembro

de 2014
Prêmios a receber - Circulante 42.876 –
Total de prêmios a receber 42.876 –

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

Prêmios a vencer 8.084 –
 De 01 a 30 dias – –
 De 31 a 60 dias 4.678 –
 De 61 a 120 dias 5.869 –
 De 121 a 180 dias 826 –
 De 181 a 365 dias 280 –
Total de prêmios a vencer 19.737 –
Prêmios vencidos – –
 De 01 a 30 dias 2.817 –
 De 31 a 60 dias 3.401 –
 De 61 a 120 dias 2.743 –
 De 121 a 180 dias 705 –
 De 181 a 365 dias 52 –
Total de prêmios vencidos 9.718 –
Prêmios de risco vigente e não emitido (RVNE) 14.811 –
Redução do valor recuperável (1.390) –
Total de prêmio pendente no final do exercício 42.876 –
Prêmios a receber - Circulante 42.876 –
Premio líquido a receber por ramo de seguro:

Ramo Nome

31 de 
dezembro 

de 2015
Vigência média 

de parcelas

31 de 
dezembro 

de 2014

Vigência 
média de 
parcelas

0114 Compreensivo residencial 20 1 – –
0118 Compreensivo empresarial 201 2 – –
0141 Lucros cessantes 1.912 5 – –
0167 Riscos de engenharia 2.941 3 – –
0171 Riscos diversos 1.845 9 – –
0196 Riscos nomeados e operacionais 17.974 5 – –
0310 R.C. Administradores e diretores D&O 261 4 – –
0351 R.C. Geral 3.740 5 – –
0378 R.C. Profissional 191 5 – –
0621 Transporte nacional 1.256 1 – –
0622 Transporte internacional 91 1 – –
0652 R.C. Transporte aéreo carga - RCTA-C 23 1 – –
0654 R.C. Transporte rodoviário carga - RCTR-C 5.854 1 – –
0655 R.C. Transporte desvio de carga - RCF-DC 3.509 1 – –
0977 Prestamista 820 1 – –
0982 Acidentes pessoais 3 1 – –
0993 Vida em grupo 1.294 1 – –
1130 Seguro, benfeitoria e produto agropecuário 684 4 – –
1162 Penhor rural 257 4 – –
Total 42.876 –
Movimentação dos prêmios a receber
Saldo inicial do período –
(+) Prêmios emitidos 85 102
(+) IOF 5 483
(–) Prêmios cancelados (7 966)
(–) Recebimentos (48 544)
(–) Prêmio cedido a congêneres (4 620)
(+) Prêmio RVNE 14 811
(+/–) Variação Redução valor recuperável (1 390)
Saldo final do período  42.876

10. ATIVOS E PASSIVOS DE RESSEGUROS - PROVISÕES TÉCNICAS
31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014

Ativo
 Ativo de resseguro - provisões técnicas 24.334 –
  Prêmio de resseguro diferido 18.775 –
  Prêmio de resseguro diferido - RVNE 2.629 –
  Provisão de IBNR 2.879 –
  Provisão de despesas relacionadas 51 –
Circulante 23.246 –
Não Circulante 1.088 –
Passivo
 Passivo de operações com resseguradoras 19.714 –
  Prêmio de resseguro cedido/liquidar 17.084 –
  Prêmio de RVNE 2.630 –
Circulante 19.714 –

11. CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS
Ramo Nome 31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
0118 Compreensivo empresarial 93 –
0141 Lucros cessantes 342 –
0167 Riscos de engenharia 603 –
0171 Riscos diversos 395 –
0196 Riscos nomeados e operacionais 3.235 –
0310 R.C. Administradores e diretores D&O 67 –
0351 R.C. Geral 760 –
0378 R.C. Profissional 34 –
0621 Transporte nacional 59 –
0622 Transporte internacional 18 –
0654 R.C. Transporte rodoviário carga - RCTR-C 39 –
0655 R.C. Transporte desvio de carga - RCF-DC 4 –
0977 Prestamista 3 –
0982 Acidentes pessoais 3 –
0993 Vida em grupo 1.347 –
1130 Seguro, benfeitoria e produto agropecuário 174 –
1162 Penhor rural 65 –
Total 7.241 –
Circulante 6.929 –
Não circulante 312 –
Movimentação dos custos de aquisição diferidos:

31 de dezembro de 2015
Saldo no início do período –
 Comissões sobre prêmios 16.493
 Recuperação de comissão (495)
 Diferimento pelo risco decorrido (8.757)
Saldo no final do período 7.241

12. IMOBILIZADO
2015

31 de 
dezembro 

de 2014
Aquisi-

ções
Transfe-

rência
Depre-
ciação

31 de 
dezembro 

de 2015

Taxas 
anuais 

depreciação %
Equipamentos de informática 592 1.289 (70) (263) 1.548 20
Móveis e utensílios 126 133 110 (44) 325 10
Benfeitorias em imóveis de terceiros 889 398 (80) (13) 1.194 20
Imobilizações em curso (i) 1.841 1.105 40 – 2.986

3.448 2.924 – (320) 6.053
2014

Saldo em 
31 de 

dezembro 
de 2013

Aquisi-
ções

Despesas 
de depre-

ciação Custo

Deprecia-
ção acu-

mulada

Saldo em 31 
de dezembro 

de 2014 
Valor líquido

Taxas anu-
ais depre-

ciação % (i)
Bens móveis de uso
 Equipamentos – 687 (95) 687 (95) 592 10
 Móveis e utensílios – 134 (8) 134 (8) 126 10
 Benfeitorias em imóveis 
  de terceiros – 1.082 (193) 1.082 (193) 889 20
Imobilização em curso (i) – 1.841 – 1.841 – 1.841

– 3.744 (296) 3.744 (296) 3.448
(i) Refere-se principalmente a equipamentos e benfeitorias em imóveis de terceiros em fase de   de 
obras.

13. INTANGÍVEL (OUTROS INTANGÍVEIS)
2015

Taxas anuais 
depreciação %

31 de 
dezembro 

de 2014
Aquisi-

ções
Transfe-

rência
Amorti-

zação

31 de 
dezembro 

de 2015
Desenvolvimento de software 20 2.308 2.083 73 (864) 3.600

2014
Saldo em 

31 de 
dezembro 

de 2013
Aqui-

sições

Despesas 
de amor-

tização Custo

Amortiza-
ção acu-

mulada

Saldo em 31 
de dezembro 

de 2014 
Valor líquido

Taxas anu-
ais amorti-

zação % 
Desenvolvimento 
 de software (i) – 2.764 (456) 2.764 (456) 2.308 20
(i) Refere-se, basicamente, à implementações em sistema operacional de seguros e sistema de 
gerenciamento de atendimento ao cliente.

14. PASSIVOS DOS CONTRATOS DE SEGURO
31 de dezembro de 2015

Provisão de 
prêmios 

não ganhos

Provisão de 
prêmios não 

ganhos RVNE

Provisão 
de sinistros 

a liquidar
Provisão 
de IBNR

Provisão 
de PDR

Provisão 
de PDR 
(IBNR) Total

Danos
Compreensivo 
 residencial – – – 1 – – 1
Compreensivo 
 empresarial 460 36 – 20 – – 516
Lucros cessantes 1.878 257 – 90 – – 2.225
Riscos de engenharia 3.234 631 898 219 3 – 4.985
Riscos diversos 1.679 237 324 64 5 1 2.310
Riscos nomeados e
 operacionais 22.580 4.964 2.400 3.959 19 100 34.022
R.C. Administradores 
 e  diretores D&O 308 93 – 14 – – 415
R.C. Geral 3.643 448 187 454 7 29 4.768
R.C. Profissional 216 31 – 58 – – 305
Transporte nacional 176 43 1.422 131 64 20 1.856
Transporte 
 internacional 30 31 716 135 5 29 946
R.C. Transporte 
 aéreo carga - 
  RCTA-C – 1 13 3 2 – 19
R.C. Transporte 
 rodoviário carga - 
  RCTR-C – 147 4.399 763 326 104 5.739
R.C. Transporte 
 desvio de carga - 
  RCF-DC – 15 3.806 481 89 18 4.409
Seguro, benfeitoria e 
 produto agropecuário 821 122 – 72 – 4 1.019
Penhor rural 283 36 – 9 – – 328

35.308 7.092 14.165 6.473 520 305 63.863
Pessoas
 Prestamista – 5 – 5 10
 Acidentes pessoais 28 – – 52 80
 Vida em grupo 6 48 526 884 – – 1.464

34 53 526 941 – – 1.554
Total 35.342 7.145 14.691 7.414 520 305 65.417
Circulante 33.582 7.145 14.691 7.414 520 305 63.657
Não circulante 1.760 1.760
(i) Não houve movimentações até 31/12/2014 para estas rubricas. Desenvolvimento dos sinistros 
ocorridos: A tabela abaixo demonstra a atual estimativa dos sinistros ocorridos comparada com as 
correspondentes estimativas de anos anteriores:

Bruto de resseguro
Dezembro

Incorrido (+) IBNR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Até a data-base – – – – – 33.589
 Um ano mais tarde – – – – –
 Dois anos mais tarde – – – –
 Três anos mais tarde – – –
 Quatro anos mais tarde – –
 Cinco anos mais tarde –      
Posição em 31/12/2015 – – – – – 33.589
Pago acumulado 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Até a data-base – – – – – (10.660)
 Um ano mais tarde – – – – –
 Dois anos mais tarde – – – –
 Três anos mais tarde – – –
 Quatro anos mais tarde – –
 Cinco anos mais tarde –      
Posição em 31/12/2015 – – – – – (10.660)
Provisão de sinistros 
 em 31/12/2015 – – – – – 22.929
Sobra/Falta acumulada (R$) – – – – – –
Sobra/Falta acumulada (%) – – – – – –

Líquido de resseguro
Dezembro

Incorrido (+) IBNR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Até a data-base – – – – – 29.358
 Um ano mais tarde – – – – –
 Dois anos mais tarde – – – –
 Três anos mais tarde – – –
 Quatro anos mais tarde – –
 Cinco anos mais tarde –      
Posição em 31/12/2015 – – – – – 29.358
Pago acumulado 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Até a data-base – – – – – (9.360)
 Um ano mais tarde – – – – –
 Dois anos mais tarde – – – –
 Três anos mais tarde – – –
 Quatro anos mais tarde – –
 Cinco anos mais tarde –      
Posição em 31/12/2015 – – – – – (9.360)
Provisão de sinistros em 31/12/2015 – – – – – 19.998
Sobra/Falta acumulada (R$) – – – – – –
Sobra/Falta acumulada (%) – – – – – –
Movimentação das Provisões Técnicas:

31 de dezembro de 2015
Provisão de Provisão de Provisão de

prêmios prêmios não sinistros Provisão Provisão Provisão de
não ganhos ganhos RVNE a liquidar de IBNR de PDR PDR (IBNR)

Saldo no início do período – – – – – –
 Constituição decorrentes 
  de prêmios 85.102 – – – – –
 Prêmios cancelados e/ou 
  restituídos (8.092) – – – – –
 Prêmios cedidos em cosseguro (4.620) – – – – –
 Diferimento pelo risco decorrido (37.048) – – – – –
 Aviso de sinistros – – 20.240 – – –
 Ajuste de estimativa de sinistro – – 3.219 – – –
 Sinistros cosseguro cedido – – (298) – – –
 Pagamento de sinistro – – (8.470) – – –
 Outras constituições – 11.233 – 7.594 1.703 320
 Outras reversões – (4.088) – (180) (1.183) (15)
Saldo no final do período 35.342 7.145 14.691 7.414 520 305

15. RAMOS DE ATUAÇÃO

Prêmios 
ganhos

Índice de 
sinistralidade %

Índice de 
comissio-

namento %
Ramo Nome 2015 2014 2015 2014 2015 2014
0114 Compreensivo residencial 58 – 1,5 – 59,0 –
0118 Compreensivo empresarial 388 – 5,0 – 16,8 –
0141 Lucros cessantes 1.350 – 6,6 – 13,4 –
0167 Riscos de engenharia 1.530 – 73,2 – 9,9 –
0171 Riscos diversos 1.272 – 65,3 – 29,5 –
0196 Riscos nomeados e operacionais 11.836 – 55,7 – 13,0 –
0310 R.C. Administradores e diretores D&O 382 – 3,8 – 15,3 –
0351 R.C. Geral 2.253 – 30,5 – 16,3 –
0378 R.C. Profissional 46 – 125,4 – 17,0 –
0621 Transporte nacional 1.650 – 105,9 – 25,7 –
0622 Transporte internacional 88 – 1.010,5 – 28,0 –
0652 R.C. Transporte aéreo carga - RCTA-C 59 – 45,6 – 25,3 –
0654 R.C. Transporte rodoviário carga - RCTR-C 11.800 – 76,1 – 24,5 –
0655 R.C. Transporte desvio de carga - RCF-DC 6.811 – 108,2 – 23,8 –
0977 Prestamista 868 – 0,5 – 55,3 –
0982 Acidentes pessoais 34 – 482,5 – 14,2 –
0993 Vida em grupo 3.918 – 92,0 – 32,9 –
1130 Seguro, benfeitoria e produto agropecuário 312 – 35,1 – 11,0 –
1162 Penhor rural 59  15,0 – 14,3 –
Total 44.714 – 72,33 – 21,45 –

16.  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
16.1 Apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015 de 2014

Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ) e da 
 contribuição social (CSLL) e após participações (A) (50.215) (31.718)
Alíquota vigente 45% 40%
Imposto de renda e contribuição social (à taxa nominal) (B) (22.597) (12.687)
Diferenças permanentes 232 450
Total dos efeitos do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes

104 180 e temporárias (C)
Efeito da majoração da alíquota (D) 1.365 –
Total de imposto de renda e contribuição social (E = B + C + D) (21.128) (12.507)
Taxa efetiva (E/A) 42,0% 39,4%
(i) Alíquotas vigentes: 25% para imposto de renda, 15% para contribuição social para as empresas finan-
ceiras equiparadas e mercado segurador, e de 20%, de setembro até dezembro de 2018, de acordo com 
a Lei 13.169/15.
16.2 Composição dos créditos tributários:

31 de dezembro 
de 2015

31 de dezembro 
de 2014

Imposto de renda sobre aplicação financeira a compensar 170 150
Total de créditos tributários - circulante 170 150
Imposto de renda diferido - ajustes temporais 3.143 3.351
Contribuição social diferido - ajustes temporais 1.730 2.011
Imposto de renda diferido - prejuízos fiscais 17.195 4.466
Contribuição social diferido - base negativa 11.567 2.679
Total de créditos tributários - não circulante 33.635 12.507
16.3 Previsão de realização dos créditos tributários
A realização dos créditos tributários, conforme estudos realizados pela Companhia, deverá ocorrer a 
partir do ano de 2018 no valor de (R$ 3.941), 2019 (R$ 6.234) 2020 (R$ 8.531), 2021 (R$ 8.801) e após 
2022 (R$ 4.894).
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17. OBRIGAÇÕES A PAGAR
31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014

Fornecedores 5.844 2.929
Participações nos lucros a pagar 6.921 4.444
Contas a pagar - partes relacionadas 623 8.941

13.388 16.314
18. ENCARGOS TRABALHISTAS

31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Provisão de férias e encargos 2.580 1.026

2.580 1.026

19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital social: O capital social está representado pelo valor de R$ 124.000 (R$ 77.830 em dezembro 
de 2014), totalizando pela quantidade de 258.155.568 ações ordinárias (139.065.112 em dezembro de 
2014), nominativas, e sem valor nominal. Através da portaria Susep/Dirat nº 158 de 24 de abril de 2015, a 
Superintendência de Seguros Privados - (SUSEP) aprovou o aumento de capital de R$ 31.126 com a 
emissão de 67.037.691 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Através da portaria Susep nº 
6361 de 05 de Outubro de 2015, a Superintendência de Seguros Privados - (SUSEP) aprovou o aumento 
de capital em R$ 46.170 mediante emissão de 119.090.456 ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal subscritas e integralizadas pela Voltaire Participações S.A.. Em 21 de julho de 2015 foi concluída a 
transferência de 72.027.420 (setenta e duas milhões, vinte e sete mil, quatrocentas e vinte) ações da AXA 
Corporate Solutions Assurance para a Voltaire Participações S.A.. O capital social está assim distribuído:

R$ %
AXA Mediterranean Holding S.A. 31.126 25
Voltaire Participações S.A. 92.874 75

124.000 100
Em atendimento à Resolução CNSP nº 302/2013, a Seguradora encontra-se adequada quanto ao capital 
mínimo requerido, conforme demonstrado no item (e).(b) Reservas: A reserva legal será constituída por 
5% do lucro liquido do exercício, limitada a 20% do capital social. (c) Dividendos: O estatuto social da 
Seguradora assegura aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios correspondente a 1% do lucro lí-
quido de cada exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Do resultado 
do exercício são deduzidos, antes de qualquer destinação, a reserva legal e lucros ou prejuízos acumu-
lados. (d) Juros sobre o capital próprio: Desde 1º de janeiro de 1996, as empresas brasileiras têm a 
permissão para atribuir uma despesa nominal de juros, dedutível para fins fiscais, sobre seu capital pró-
prio. Os juros sobre o capital próprio são tratados, para fins contábeis, como dividendos e são apresen-
tados nas demonstrações financeiras como uma redução do patrimônio líquido. O benefício fiscal relacio-
nado é registrado na demonstração do resultado do exercício. (e) Patrimônio líquido ajustado, margem 
de solvência e capital mínimo requerido: A seguradora apurou capital mínimo requerido, a partir das 
regras estabelecidas pela Resolução CNSP Nº 321/2015. Conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 50 
da Resolução CNSP nº 321/2015, o montante exigido do capital de risco de mercado corresponderá a 0% 
até 30/12/2016.
Descrição 2015 2014
Patrimônio líquido 75.702 58.619
Despesas antecipadas (32) (56)
Créditos tributários sobre prejuízos fiscais e base negativas de contribuição social (28.762) (12.507)
Ativo Intangível (3.600) (2.308)
Patrimônio líquido ajustado 43.308 43.748
Capital-base (CB) 15.000 15.000
Capital de risco de crédito 1.811 684
Capital de risco de subscrição 10.932 –
Capital de risco operacional 558 –
Benefício da diversificação (802) –
Capital de risco (CR) 12.499 684
Capital mínimo requerido (maior entre CB e CR) 15.000 15.000
Suficiência do PLA em relação ao CMR - R$ 28.308 28.748
Suficiência do PLA em relação ao CMR - % 189% 192%

20. DETALHAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO

(a) Prêmios ganhos:
31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014

Prêmios emitidos diretos 65.189 –
Prêmio cosseguro aceito de congênere 11.822 –
Prêmio de cosseguro cedido a congênere (4.620) –
Prêmios de risco vigente e não emitido 14.811 –
Variação das provisões técnicas (42.488) –
Prêmios Ganhos 44.714 –

(b) Sinistros ocorridos:
31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014

Indenizações avisadas (23.449) –
Despesas com sinistros (1.471) –
Recuperação sinistros - cosseguro cedido 303 –
Sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR (7.414) –
Provisão despesa relacionada - IBNR (305) –
Serviços de assistência (4) –
Total (32.340) –

 (c) Custos de aquisição:
31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014

Comissão sobre prêmio emitido (10.234) –
Comissão sobre risco vigente não emitido (3.217) –
Comissão sobre prêmio cosseguro aceito (1.513) –
Comissão de agenciamento (1.528) –
Recuperação de comissão de cosseguro cedido 495 –
Outros custos de aquisição (835) –
Variação despesa de comercialização diferida 7.241 –
Total (9.591) –

(d) Resultado com resseguro:
31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014

Receita com resseguro
 Indenizações avisadas 700 –
 Sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR 2.880 –
 Provisão despesa relacionada - IBNR 51 –
Despesa com resseguro
 Prêmios cedidos (32.703) –
 Variação das provisões técnicas 21.403 –
Total (7.669) –

(e) Outras receitas e despesas operacionais:
31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014

Outras despesas
 Lucros atribuídos (251) –
 Provisão redução ao valor recuperável (1.390) –
 Outras despesas (502) –
Total (2.143) –

(f) Despesas administrativas:
31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014

Pessoal próprio (34.814) (17.100)
Serviços de terceiros (8.231) (10.890)
Localização e funcionamento (5.677) (3.094)
Publicidade e propaganda (1.296) (457)
Publicações (110) (114)
Donativos e contribuições (58) (17)
Outras despesas (222) (1.560)
Total (50.408) (33.232)

(g) Despesas com tributos:

31 de  dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Impostos federais/municipais (15) –
COFINS (1.473) (57)
PIS (243) (9)
Taxa de fiscalização (326) (76)
Outros tributos (37 (430)
Total (2.094) (572)

(h) Resultado financeiro:

31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Receitas títulos privados 99 1.691
Receitas títulos públicos 9.040 416
Operações de seguros 167 –
Outras receitas/despesas 51 (21)
Total 9.357 2.086

21. OUTRAS INFORMAÇÕES

(a) Partes relacionadas: A Seguradora efetua transações comerciais com partes relacionadas que são 

efetuadas em condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros, vigentes nas da-

tas das operações, como segue:

Ativo Passivo Receitas/Despesas

31 de 31 de 31 de 31 de 31 de 31 de

dezembro dezembro dezembro dezembro dezembro dezembro

Partes relacionadas de 2015 de 2014 de 2015 de 2014 de 2015 de 2014

AXA Matrix Risk consultants 
 Brazil Ltda. – – 204 171 (204) (171)

AXA Mediterranean Holding S. 3 – 175 6.926 (175) (6.926)

AXA Regional Services S.A. – – – 1.844 – (1.844)

AXA Corporate Solutions Brasil 
 e America Latina Resseguros S.A. 10.571 – 4.630 – (7.342) –

AXA Brasil Serviços de Consultoria 
 de negócios Ltda. 136 136 – – – –

AXA Colpatria 4 91 – – 4 91

AXA S.A. 722 – – – 722 –

AXA Assistance – 152 – – – 152

11.436 379 5.009 8.941 (6.995) (8.698)

(b) Remuneração do pessoal-chave da administração: A remuneração paga ou a pagar ao pessoal 

chave da administração (Presidência e Diretoria) para o exercício de 2015 é R$ 4.346 (R$ 2.910 em 

2014). (c) Seguros: É política da Seguradora em manter cobertura de seguros para os bens do ativo 

imobilizado sujeitos a riscos e por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 

tendo em vista a natureza de sua atividade. (d) Lei 13.169/2015: A Lei nº 13.169/2015 majorou a alíquota 

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para as empresas financeiras equiparadas e 

mercado segurador para 20%, de setembro até dezembro de 2018. 
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Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da AXA, em 31 de dezembro de 2015, 
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. 
Responsabilidade da Administração 
A Administração da AXA é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro e retrocessão 
registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutor, da necessidade, de cobertura, das provisões, técnico, da solvência e dos limites de retenção, 
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e 
com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles internos que ela 
determinou serem necessária para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

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

mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de AXA para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da AXA. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião de auditoria atuarial. 
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção AXA Seguros S.A. em 31 de 
dezembro de 2015 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e 
orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as 
normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2016.
Magali Rodrigues Zeller

Rua Princesa Isabel de Bragança, 235, cj. 1307
Mogi das Cruzes - SP - Brasil 08710-460

MIBA 687

Aos Administradores e Acionistas 
AXA Seguros S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Axa Seguros S.A. (“Seguradora”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 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 erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras da Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Axa Seguros S.A. em 31 de 
dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016
Mazars Auditores Independentes Dominique Joseph Marcel Nezan 
CRC 2SP023701/O-8 Contador CRC 1SP220825/O-0

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

É COM A LUZ PUBLICIDADE

Expertise em 
Publicidade Financeira

Mercado de Capitais

Relatórios anual e de sustentabilidade 
e soluções integradas para clientes e investidores

Comunicação Corporativa e RI

CONSULTE A LUZ PUBLICIDADE, A AGÊNCIA QUE ENTENDE A LINGUAGEM DO MERCADO FINANCEIRO 

w w w . l u z p u b l i c i d a d e . c o m . b r

De 2a a 6a feira e
 final de semana com 
prévio agendamento 

Atendimento 

ORIO DE JANEIR
(21) 3380-6000 

BRASÍLIA
(61) 3321-2845 

PORTO ALEGRE
(51) 3231-6606

CAXIAS DO SUL
(54) 3221-1920

BELO HORIZONTE
(31) 3222-5232 

SÃO PAULO
(11) 3121-5555

Divulgação e produção de anúncios,  prospectos, material publicitário 
para lançamento de fundos, book de apresentação, tombstones em acrílico 

 e  cártulas  -  conforme padrões da CVM/ANBIMA.

Planejamento Estratégico Digital
Sites  responsivos,  aplicativos  para  mobile,  

intranet e  programação  visual  com  tecnologia  
e  design  diferenciados.
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