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Relatório da administração

Senhor Acionista,

Submetemos à apreciação de V. Sa. o relatório da administração e as demonstrações financeiras da
Sancor Seguros do Brasil S.A. relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2016, acompanhadas do
relatório dos auditores independentes.

Ambiente Econômico.

Assim como os demais setores, o mercado segurador passa um momento desafiador na economia
brasileira, o primeiro trimestre apresentou um crescimento real de 1,9% de volume de prêmios
arrecadados pelo mercado, alavancado por produtos que não são automóveis, considerando que este
ramo responde por 42,6% do mercado e registrando uma performance negativa de mais de 3%
enquanto o seguro patrimonial teve crescimento positivo. Nos demais ramos o seguro rural se destaca
com crescimento de 34%. De janeiro até abril de 2016 a arrecadação de prêmios de seguros gerais
cresceu 3,5% sobre o mesmo período de 2015, mostrando decréscimo em termos reais de 5,8%. O
mercado registrou lucro líquido não consolidado tecnicamente de R$ 5,5 bilhões de janeiro a abril de
2016, 14,8% abaixo dos R$ 6,4 bilhões do mesmo período de 2015.

A manutenção da taxa básica de juros, tem influenciado na boa performance do resultado financeiro
do mercado segurador.

Como é de conhecimento geral o país passa por uma situação conjuntural de baixos índices de
crescimento, onde o setor de seguros ainda apresenta crescimento, porém devemos entender que os
esforços para manter esse crescimento devem ser focados no aumento da qualidade dos serviços
prestados pela seguradora para garantir o crescimento desejado pela Administração.

O Copom e os economistas iniciam uma onda de positivismo e recuperação já apresentando
expectativas de redução da inflação e reativação de economia. Esperamos com dedicação, esforço e
otimismo contribuir ao desenvolvimento e recuperação do setor e da economia brasileira.
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Reformulações Societárias

O Capital Social Subscrito da Sancor Seguros do Brasil S.A. ao final do primeiro semestre de 2016
apresenta um montante de R$ 102,900 milhões (R$ 77,900 milhões em 2015), deste montante se
encontra devidamente aprovado pela SUSEP o Capital Social no valor de R$ 77,900 milhões e existem
dois processos de Aumento de Capital que estão em tramitação para aprovação na SUSEP resumidos
a seguir:

- Aumento de Capital Social em Aprovação deliberado pelo Acionista na Assembleia Geral
Extraordinária de 29/04/2016 no valor de R$ 10,000 milhões que está totalmente integralizado;

- Aumento de Capital Social em Aprovação deliberado pelo Acionista na Assembleia Geral
Extraordinária de 21/06/2016 no valor de R$ 15,000 milhões, sendo que 50% desse montante se
encontra integralizado e os outros 50% serão integralizados em até 12 meses da data da AGE.

Prêmios emitidos

Os prêmios emitidos da Companhia atingiram, neste primeiro semestre de 2016, o valor de R$ 85,530
milhões (R$ 61,073 milhões em 30/06/2015), este crescimento é resultado de ações em todas as áreas
de negócios da companhia e a execução do planejamento estratégico, bem como campanhas de
vendas e a abertura de novas filiais.

Provisões Técnicas

As provisões técnicas totalizaram no semestre R$ 150,508 milhões (R$ 115,392 milhões em
31/12/2015), desse montante o valor de R$ 39,667 milhões (R$ 28,455 milhões em 31/12/2015)
refere-se as Provisões Técnicas do Convênio DPVAT e o valor de R$ 57,916 milhões (R$ 51,080 milhões
em 31/12/2015) relativos aos Ativos Redutores da Necessidade de Cobertura resultando no valor de
R$ 52,925 milhões (R$ 35,857 milhões em 31/12/2015) a ser coberto por Ativos Vinculados, sendo
que a Companhia mantém investimentos em títulos públicos e privados vinculados à SUSEP para
cobertura de Provisões Técnicas o montante de R$ 63,091 milhões (R$ 51,589 milhões em
31/12/2015), demonstrando uma excedência de cobertura de 8,99% (30,38% em 31/12/2015)
considerando um acréscimo no montante a ser coberto, como margem de segurança, do equivalente
a 20% do Capital de Risco (CR) de R$ 24,802 milhões = R$ 4,960 milhões (R$ 18,551 milhões = R$ 3,710
milhões em 31/12/2015).
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Resultado financeiro

O resultado financeiro da companhia teve um resultado positivo em 7,58 % sobre o valor dos prêmios
ganhos, impactado pelo crescimento nas vendas no semestre, aumento do Capital Social e a
manutenção da taxa de juros básica da economia.

Perspectivas

A companhia continuará na busca de crescimento com lucratividade, atuando com investimentos e
qualificação dos processos de atendimento aos corretores, nossos clientes e sempre melhorando na
gestão de custos administrativos.
Sendo assim, a companhia mantém-se firme em seu planejamento estratégico, na subscrição, gestão
de riscos e nas oportunidades; mantendo a inovação tecnológica, e sempre melhorando o
relacionamento com clientes, corretores, governos e comunidade em geral.

Agradecimentos

Registramos nossos agradecimentos aos acionistas, corretores e segurados pelo apoio e pela
confiança demonstrados, e aos funcionários e colaboradores manifestamos o nosso reconhecimento
pela dedicação e pela qualidade dos serviços prestados. Aproveitamos também para agradecer às
autoridades ligadas às nossas atividades, em especial aos representantes da SUSEP.

Maringá, 23 de agosto de 2016.

A Administração
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DEMONST RAÇÕES DOS RESULT ADOS

SEMEST RES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 E DE 2015

Em m ilhares de reais, exceto quando indicado de outra form a

30.06.2016 30.06.2015

PRÊMIOS EMITIDOS (NOTA 26.1) 85.530 61.07 3

VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS (NOTA 26.2) (16.310) (21.646)

PRÊMIOS GANHOS (NOTA 26.3) 69.220 39.427

RECEITA COM EMISSÃO DE APÓLICES 887 485

SINISTROS OCORRIDOS (NOTA 26.4) (69.038) (15.7 83)

CUSTOS DE AQUISIÇÃO (NOTA 26.5) (11.7 45) (5.636)

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (NOTA 26.6) (4.67 9) (1 .67 3)

RESULTADO COM RESSEGURO (NOTA 26.7 ) 2.052 (9.524)

Receita com Resseguro 21.900 2.07 4

Despesa com Resseguro (19.848) (11.598)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (NOTA 26.8) (17 .631) (11.07 2)

DESPESAS COM TRIBUTOS (NOTA 26.9) (1 .854) (1 .323)

RESULTADO FINANCEIRO (NOTA 26.10) 5.252 1.598

RESULTADO PATRIMONIAL 5 -

RESULTADO OPERACIONAL (27 .531) (3.501)

GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES 15 -

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES (27 .516) (3.501)

IMPOSTO DE RENDA (NOTA 27 ) - -

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (NOTA 27 ) - -

PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO (NOTA 28) 13 (3)

PREJUÍZO DO SEMESTRE (27 .503) (3.504)

QUANTIDADE DE AÇÕES 102.900.000 45.500.000

PREJUÍZO POR AÇÃO -(Em R$) (0,27 ) (0,08)
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30.06.2016 30.06.2015
Prejuízo do Semestre (27 .503) (3.504)

Ajustes Para
Depreciação do imobilizado 37 3 17 5
Amortização do intangiv el 427 333

V a r iaçã o das Con ta s Pa tr im on ia is

A tiv os fin an ceir os (1 5 .8 04 ) (3 6 .4 6 6 )

Cr éditos das oper a ções de seg u r os e r essegu r os (1 0.3 5 2 ) (3 1 .2 1 0)

A tiv os de Ressegu r o (8 .3 04 ) (1 0.1 4 8 )

Títu los e cr éditos a r eceber (4 5 5 ) 5 6 7

Despesas a n tecipada s 1 4 (5 6 9 )

Cu stos de A qu isiçã o Difer idos (5 06 ) (2 .7 4 4 )

Ou tr os a t iv os (1 .2 5 3 ) (2 7 )

Im postos e en ca r g os socia is a r ecolh er 5 5 4 06

Im postos e con tr ibu ições 1 8 4 3 2 3

A tiv o fisca l difer ido - 1 07

Ou tr a s con ta s a pag ar 4 2 7 2 2 8

Depósitos de ter ceir os 3 .9 4 1 1 .7 4 9

Débitos de oper a ções com seg u r os e r essegu r os (1 .9 2 1 ) 2 1 .1 1 9

Pr ov isões técn ica s - seg u r os e r essegu r os 3 5 .1 1 5 5 4 .4 3 3

Ca ix a líqu ido con su m ido pela s oper ações (2 5 .5 6 2 ) (5 .2 2 8 )

A tiv idades de fin an ciam en to

Recebim en to pela V en da

Im obilizado 1 5

Pag am en to pela com pr a

In v est im en tos (7 ) (1 4 0)

Im obiliza do (3 3 9 ) (1 .6 03 )

In ta n gív el (5 ) (3 7 )

Ca ix a líqu ido con su m ido n as a tiv ida des de in v estim en to (3 3 6 ) (1 .7 8 1 )

A tiv idades de fin an ciam en to

A u m en to de ca pita l 2 5 .8 2 5 7 .000

Ca ix a líqu ido ger ado n as a tiv ida des de fin a n cia m en to 2 5 .8 2 5 7 .000

Redu ção líqu ida de ca ix a e equ iv a len te de ca ix a (7 3 ) (9 )

Ca ix a n o in ício do per íodo 1 05 3 0

Ca ix a n o fim do per íodo 3 2 2 1

Redu ção líqu ida de ca ix a e equ iv a len te de ca ix a (7 3 ) (9 )
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1 Contexto operacional

A SANCOR Seguros do Brasil S.A. (doravante "Seguradora" ou "Companhia") foi constituída em 6 de
setembro de 2012, conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição, e foi autorizada a operar pela
Portaria SUSEP no 5.031, de 20 de dezembro de 2012, iniciando suas operações em março de 2013.

A Seguradora é uma sociedade por ações de capital fechado com sede e escritório localizados na
Av. XV de Novembro, 871, Zona 1, Maringá, Estado do Paraná - Brasil.

O controle acionário e a gerência efetiva nos negócios da Seguradora são exercidos pela SANCOR
Seguros Participações S.A., sociedade constituída e existente de acordo com as leis brasileiras. A
SANCOR Seguros Participações S.A. detém 100% do capital social da Seguradora.

A Seguradora tem por objeto social operar e explorar seguros de danos e de pessoas em todo território
nacional, sobretudo nos seguintes grupos de ramos:

Automóveis;

DPVAT;

Patrimonial;

Pessoas Coletivo;

Pessoas Individual;

Rural.

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Seguradora em reunião
realizada dia 23 de agosto de 2016.

Em 4 de março de 2015 através da Carta nº 030/SUSEP/SEGER foi concedida aprovação prévia,
Processo SUSEP 15414.003370/2014-18, para a Seguradora operar seguros de danos e pessoas na
primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta regiões do território nacional, passando a operar
seguros de danos e pessoas na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e oitava regiões do
território nacional, cujo processo de autorização definitiva foi aprovado pela portaria SUSEP nº 6.339 de
21 de agosto de 2015.

2 Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas expedidas
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo regulador, e estão
sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP
no 517 de 30 de julho de 2015, e alterações posteriores que instituiu o novo plano de contas e o modelo
de publicação das demonstrações financeiras das Seguradoras, com adoção a partir de 1o de janeiro
de 2015. A Seguradora não está apresentando a demonstração do resultado abrangente, tendo em vista
que não existem outros itens além do resultado do semestre.

As demonstrações financeiras foram preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico,
modificada pela avaliação de ativos financeiros na categoria de "Avaliados ao valor justo através do
resultado".
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As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a premissa de continuidade dos negócios da
Seguradora em curso normal de seus negócios no Brasil.

A Seguradora revisa essas estimativas e premissas periodicamente e, quando necessário, são ajustadas
para melhor refletir sua situação financeira e patrimonial.

2.1 Normas e interpretações de normas que ainda não estão em vigor

a) IFRS 9 Instrumentos Financeiros

Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros, que reflete todas
as fases do projeto de instrumentos financeiros e substitui a IAS 39 Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. A norma introduz novas
exigências sobre classificação e mensuração, perda por redução ao valor recuperável e contabilização de
hedge. A adoção da IFRS 9 terá efeito sobre a classificação e mensuração dos ativos financeiros da
Seguradora e é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Seguradora atua ("moeda funcional"). A moeda funcional da Seguradora
é o Real, também utilizada na apresentação das demonstrações financeiras.

3 Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras da Seguradora
estão demonstradas a seguir. Estas políticas foram aplicadas consistentemente no semestre apresentado.

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de
mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração
dos fluxos de caixa.

3.2 Ativos financeiros

As aplicações financeiras são efetuadas em títulos de renda fixa públicos e privados, e de acordo com a
Circular SUSEP no 517/2015 e normas específicas do CMN, os títulos e valores mobiliários são
classificados de acordo com a intenção de sua negociação, em categorias específicas:

(i) Classificação

A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou
contratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros.
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(a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

São ativos financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para esse fim, principalmente
no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante. No semestre a Seguradora
não realizou operações com instrumentos financeiros derivativos.

(b) Empréstimos e recebíveis

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto,
nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os
quais são classificados como ativo não circulante. Em 30 de junho de 2016 compreendem em caixa e
equivalentes de caixa, a conta prêmios a receber de clientes e a conta de créditos de resseguros.

(c) Ativos financeiros mantidos até o vencimento

Aqueles para os quais a administração possui a intenção e a capacidade financeira para manter até o
vencimento são contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas
dos fechamentos dos balanços. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxos de caixa,
desconsiderando a possibilidade de venda desses títulos.

(ii) Reconhecimento e mensuração

As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação, ou seja, na
data em que a Seguradora se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor
justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos de transação são
debitados na demonstração do resultado. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo
amortizado. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados na demonstração do resultado em
"Resultado financeiro", no período em que ocorrem.

(iii) Ativos financeiros avaliados ao custo amortizado (incluindo prêmios a receber de
segurados)

A Seguradora avalia se há evidência de que um determinado ativo classificado na categoria, empréstimos
ou recebíveis (ou se um grupo de ativos) esteja deteriorado ou "impaired".

Para avaliação de impairment de ativos financeiros classificados nesta categoria a Seguradora reconhece
os valores de perdas incorridas decorrentes dos valores a receber há mais de 60 dias, independente de
existirem outros valores a receber de determinado devedor, conforme orientação da Circular SUSEP
517/2015.

Os ativos individualmente significativos que são avaliados para impairment em uma base individual não
são incluídos na base de cálculo de impairment coletivo. A Seguradora designa os prêmios a receber
para acesso de impairment nesta categoria elimina eventos de cancelamento de apólices não
diretamente associados com perdas originadas por fatores de risco de crédito, tais como cancelamentos,
baixa dos ativos por sinistros, emissões incorretas ou modificações de apólices solicitadas por corretores
que resultam na baixa do ativo em conformidade com a Circular SUSEP no 517/2015.
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3.3 Ativos não financeiros

Ativos não financeiros sujeitos a depreciação ou amortização (incluindo ativos intangíveis não
originados de contratos de seguros) são avaliados para impairment quando ocorram eventos ou
circunstâncias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja recuperável. Uma perda para
impairment é reconhecida no resultado para o valor pelo qual o valor contábil do ativo exceda o valor
recuperável do ativo.

3.4 Ativos intangíveis - outros intangíveis

(a) Softwares

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de
software identificáveis e exclusivos, controlados pela Seguradora, são reconhecidos como ativos
intangíveis quando os seguintes critérios são atendidos:

(i) é tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja disponível para uso;

(ii) a administração pretende concluir o software e usá-lo ou vendê-lo;

(iii) o software pode ser vendido ou usado;

(iv) o software gerará benefícios econômicos futuros prováveis, que podem ser demonstrados;

(v) estão disponíveis recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir o
desenvolvimento e para usar ou vender o software; e

(vi) o gasto atribuível ao software durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa,
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são
reconhecidos como ativo em exercício subsequente.

Os custos são amortizados durante sua vida útil estimada (vida útil definida), não superior a cinco anos e
são alocados as suas respectivas unidades geradoras de caixa e avaliados para impairment
periodicamente pela Seguradora.

(b) Licenças de uso de software adquiridos

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os
softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados
durante sua vida útil estimável de até cinco anos.

3.5 Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação
e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico do ativo imobilizado compreende
gastos que são diretamente atribuíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis e para que o ativo esteja
em condições de uso.
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Gastos subsequentes são capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecido como um
componente separado do ativo imobilizado somente quando é provável que benefícios futuros
econômicos associados com o item do ativo irão fluir para a Seguradora e o custo do ativo possa ser
avaliado com confiabilidade.

A depreciação de outros itens do ativo imobilizado é calculada segundo o método linear e conforme o
exercício de vida útil estimada dos ativos. As taxas de depreciação utilizadas pela Seguradora estão
divulgadas na Nota 15.

O valor residual dos ativos e a vida útil dos bens são revisados, e ajustados, se necessário, a cada data de
balanço. O valor contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o valor
recuperável do ativo é inferior ao seu valor contábil.

3.6 Classificação de contratos de seguro e contratos de investimento

Na adoção do CPC 11 (equivalente ao IFRS 4), a Seguradora efetuou o processo de classificação de todos
os contratos de seguro e resseguro com base em análise de transferência de risco significativo de seguro
entre as partes no contrato, considerando adicionalmente, todos os cenários com substância comercial
onde o evento segurado ocorre, comparado com cenários onde o evento segurado não ocorre. A
Seguradora emite diversos tipos de contratos de seguros em diversos ramos que transferem risco de
seguro, risco financeiro ou ambos. Como guia geral, a Seguradora define risco significativo de seguro
como a possibilidade de pagar benefícios adicionais significativos aos segurados na ocorrência de um
evento de seguro (com substância comercial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento
segurado não ocorra. Contratos de investimento são aqueles contratos que não transferem risco de
seguro ou transferem risco de seguro insignificante. A Seguradora não identificou contratos classificados
como "contratos de investimento" na aplicação do CPC 11 (equivalente ao IFRS 4).

Os contratos de resseguro também são classificados segundo os princípios de transferência de risco de
seguro do CPC 11 (equivalente ao IFRS 4). Os contratos de resseguro que não atendem à definição de um
contrato de seguro segundo o CPC 11 (equivalente ao IFRS 4) são classificados como ativos financeiros.
Todos os contratos de resseguro foram classificados como contratos de seguro por transferirem risco
significativo de seguro entre as partes no contrato.

3.7 Passivos oriundos de contratos de seguros

A Seguradora utilizou as diretrizes do CPC 11 para avaliação dos contratos de seguro na adoção inicial
dos CPC. Segundo o CPC 11, a Seguradora utilizou a isenção de aplicar as políticas contábeis anteriores,
ou seja, BR GAAP (políticas e práticas contábeis adotadas no Brasil que estão relacionadas abaixo)
utilizada para avaliação dos passivos de contratos de seguro e ativos de contratos de resseguro. Além da
utilização desta isenção, a Seguradora aplicou as regras de procedimentos mínimos para avaliação de
contratos de seguro tais como: (i) teste de adequação de passivos, (ii) avaliação de nível de prudência
utilizado na avaliação de contratos de seguro, dentre outras políticas contábeis previstas e permitidas
segundo o CPC 11 para uma entidade que adota essas normas pela primeira vez.

As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações do CNSP e da Superintendência
de Seguros Privados ("SUSEP"), de acordo com a Circular SUSEP nº 517 de 2015, cujos critérios,
parâmetros e fórmulas são documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA), descritas a seguir:
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(i) A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pelo valor dos prêmios de seguros brutos
correspondente ao período ainda não decorrido de cobertura do risco, calculada linearmente pelo

correspondente aos riscos vigentes mais ainda não emitidos (PPNG_RVNE), sendo esta parcela
estimada a partir do estudo de prêmios emitidos em atraso, via triângulos de run-off.

(ii) A Provisão de Sinistros A Liquidar (PSL) é constituída por estimativa, caso a caso, de pagamentos
prováveis, brutos de resseguros, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do
balanço. Os valores provisionados são calculados a partir dos valores reclamados pelos segurados, de
acordo com o estabelecido na Nota Técnica de PSL e inclui assim ações judiciais relacionadas a sinistros,
as quais são constituídas a partir de análises de consultores jurídicos para avaliação dos riscos em
relação à importância segurada. A mensuração da estimativa da PSL também considera o ajuste dos
sinistros ocorridos e não suficientemente avisados-IBNER, que é apurado considerando o
desenvolvimento agregado dos sinistros ocorridos e ainda não pagos, estimado por meio de triângulos
de run-off. Para se chegar ao IBNER, subtrai-se da estimativa de Sinistros Ocorridos e Ainda Não Pagos
a estimativa de IBNR e a PSL constituída caso a caso. O IBNER reflete a expectativa de alteração do
montante provisionado ao longo do processo de regulação.

(iii) A Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos sinistros
eventualmente ocorridos, entretanto, ainda não avisados à Seguradora até a data base das
demonstrações financeiras. Para o cálculo, foi utilizado o modelo atuarial de run-o
considerando o método de desenvolvimento dos sinistros avisados.

(iv) A provisão de despesas relacionadas (PDR) é composta de duas parcelas: a PDR (IBNR), que significa a
estimativa de despesas diretas para os sinistros ocorridos e não avisados, estimada de forma agregada e
a PDR (PSL), que significa a estimativa de despesas diretas para os sinistros avisados e ainda não pagos.
Também estimada de forma agregada e comparada com as despesas avisadas, constituídas caso a caso,
de acordo com cada sinistro avisado e segue os mesmos procedimentos operacionais dos sinistros
avisados. Para a obtenção da parcela da provisão despesas relacionadas a sinistros, referente ao IBNR,
aplica-se o percentual histórico de despesas com sinistro sobre as provisões correspondentes. Este
percentual será aplicado também a PSL gerando a estimativa de PDR dos sinistros ocorridos e já
avisados. Se a PDR (PSL) estimada for inferior às despesas já avisadas, usamos o montante de despesas
já avisadas como a parcela de PDR (PSL). Se for superior, adotamos o próprio valor da parcela de PDR
(PSL) que será somada a parcela de PDR (IBNR) de forma a gerar a PDR total a ser constituída.

(v) As receitas de comercialização de contratos de resseguro e custos são de origens dos contratos (DAC),
que são amortizados no decorrer do prazo de vigência das apólices.

3.7.1 Teste de adequação dos passivos (TAP)

Conforme requerido pelo CPC 11 e pela Circular SUSEP n° 517/2015, a Companhia elaborou o teste de
adequação dos passivos (TAP) para todos os contratos em curso na data de execução do teste com o
objetivo de avaliar na data-base das demonstrações financeiras, as obrigações decorrentes dos contratos
de seguros.

O teste de adequação de passivos levou em consideração todos os riscos assumidos até a data-base do
teste, sendo brutos de resseguro. O resultado do TAP é apurado pela diferença entre o valor presente das
estimativas dos fluxos de caixa das obrigações futuras que venham a surgir no cumprimento das
obrigações dos contratos de seguro e a soma contábil das provisões técnicas, na data-base, deduzida dos
ativos intangíveis e dos custos de aquisição diferidos diretamente relacionados aos contratos de seguros.
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As estimativas correntes dos fluxos de caixa foram trazidas a valor presente com base na estrutura a
termo das taxas de juros (ETTJ) livre de risco divulgada pela ANBIMA, utilizando o indexador de taxa
pré-fixada. Na projeção dos fluxos de caixa foram considerados os prêmios futuros, os sinistros
ocorridos e ainda não pagos, os sinistros a ocorrer de prêmios já registrados e de prêmios futuros,
despesas administrativas, e as despesas relacionadas a liquidação dos sinistros. Para este teste, os
contratos são agrupados em uma base com características de risco similares, considerando
separadamente o grupo de ramo de Danos e de Pessoas.

O valor presente esperado do fluxo de caixa relativo a sinistros ocorridos, já refletido pela expectativa de
despesas alocáveis a sinistros e ressarcimentos, foi comparado as provisões técnicas de sinistros
ocorridos que inclui os sinistros a liquidar (PSL), os sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) e as
despesas relacionadas (PDR).

O valor presente esperado do fluxo relativo a sinistro a ocorrer, relativo a apólices vigentes e prêmios já
registrados, acrescido das despesas administrativas e outras despesas e receitas foi comparado a soma
das provisões técnicas (PPNG e PPNG-RVNE).

O valor presente do fluxo de caixa de sinistros a ocorrer, relativo a prêmios futuros, acrescido das
despesas administrativas e outras despesas e receitas foi comparado com o valor presente do fluxo de
caixa dos prêmios futuros.

O resultado do teste de adequação apresentou a necessidade de registro da Provisão Complementar de
Prêmios (PCC) adicional aos passivos de seguro, já registrados na data-base no montante bruto de R$
10.247 e líquido de resseguro de R$ 9.731.

3.7.2 Custos de aquisição

Os custos de comercialização e as receitas de comissão de resseguro são registradas quando da emissão
da apólice e reconhecidas no resultado segundo o transcorrer da vigência do período de cobertura do
risco, através da constituição do diferimento das despesas e receitas de comercialização.

3.8 Contas a pagar

As obrigações a pagar são inicialmente reconhecidas ao valor justo e, e quaisquer efeitos significativos de
ajuste a valor presente são reconhecidos segundo o método da taxa efetiva de juros até a data de
liquidação.

3.9 Benefícios a empregados

A Seguradora possui programa participação nos lucros de acordo com o disposto na Lei no 10.101/2000,
devidamente acordado com os funcionários e outros benefícios de curto prazo (Nota 28).

3.10 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

A contribuição social foi constituída pela alíquota de 15%, e partir de 1º de setembro de 2015 pela
alíquota de 20%, conforme disposto na Lei 13.169 de 6 de outubro de 2015. O imposto de renda foi
constituído pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excedem R$ 120 no
semestre. Os créditos tributários, decorrentes de diferenças temporárias entre os critérios contábeis e os
fiscais de apuração de resultados, são registrados no exercício de ocorrência do fato e são calculados com
base nas alíquotas de 15% e 25%.
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A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos reportados inclui as despesas de
impostos correntes e os efeitos de tributos diferidos. A Seguradora reconhece no resultado do período os
efeitos dos impostos de renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que
foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, onde nestes casos, os efeitos tributários também
são reconhecidos no patrimônio líquido.

Os impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos passivos (ou liability method)
segundo o CPC 32 sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais originadas entre as bases tributárias
de ativos e passivos e valores contábeis respectivos destes ativos e passivos. As taxas utilizadas para
constituição de impostos diferidos são as taxas vigentes na data de preparação do balanço patrimonial.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que lucros futuros tributáveis
estejam disponíveis.

3.11 Outras provisões, ativos e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a
Seguradora tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado
de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas
operacionais futuras.

3.12 Arrendamentos

A Seguradora não manteve operações de arrendamento mercantil durante o semestre.

3.13 Capital social

As ações emitidas pela Seguradora são classificadas como um componente do patrimônio líquido. Custos
incrementais, diretamente atribuíveis à emissão das ações próprias são registrados no patrimônio
líquido, deduzidos dos recursos recebidos.

3.14 Aumento do capital social em aprovação

Em 22 de janeiro de 2015 através da Portaria SUSEP/DIRAT nº 118 foi aprovado o aumento de capital
social no montante de R$ 7.000, elevando o Capital Social da Seguradora de R$ 24.500 para R$ 31.500,
conforme decisão do acionista em AGE realizada em 19 de agosto de 2014.

Em 21 de agosto de 2015 através da Portaria SUSEP nº 6.339 foi aprovado a emissão de 14.000.000
(catorze milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, com valor nominal, perfazendo o montante de
R$ 14.000, elevando o Capital social da Seguradora de R$ 31.500, para R$ 45.500, conforme decisão do
acionista em AGE realizada em 17 de março de 2015.

Em 12 de janeiro de 2016 através da Portaria SUSEP nº 1.305 foi aprovado a emissão de 11.800.000 (onze
milhões e oitocentos mil) de novas ações ordinárias, nominativas, com valor nominal, perfazendo o
montante de R$ 11.800, elevando o Capital social da Seguradora de R$ 45.500, para R$ 57.300, conforme
decisão do acionista em AGE realizada em 29 de outubro de 2015.

Em 1º de março de 2016 através da Portaria SUSEP nº 1.320 foi aprovado a emissão de 20.600.000 (vinte
milhões e seiscentos mil) de novas ações ordinárias, nominativas, com valor nominal, perfazendo o
montante de R$ 20.600, elevando o Capital social da Seguradora de R$ 57.300, para R$ 77.900, conforme
decisão do acionista em AGE realizada em 27 de novembro de 2015, sendo integralizado 50% equivalente
a R$ 10.300 na data da AGE, sendo que em 30/06/2016 se encontra totalmente integralizado.
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Em 29 de abril de 2016, foi realizada AGE, aprovando a emissão de 10.000.000 (dez milhões) de novas
ações ordinárias, nominativas, com valor nominal, perfazendo o valor total de emissão de R$ 10.000,
sendo integralizado 50% equivalente a R$ 5.000 na data da AGE, sendo que em 30/06/2016 se encontra
totalmente integralizado. Este processo conforme determina a legislação em vigor se encontra em
aprovação na SUSEP. Como resultado da deliberação do aumento de capital de R$ 10.000, o Capital Social
da Seguradora foi elevado de R$ 77.900 para R$ 87.900.

Em 21 de junho de 2016, foi realizada AGE, aprovando a emissão de 15.000.000 (quinze milhões) de novas
ações ordinárias, nominativas, com valor nominal, perfazendo o valor total de emissão de R$ 15.000,
sendo integralizado 50% equivalente a R$ 7.500 na data da AGE, restando o valor de R$ 7.500 a ser
integralizado em até 12 meses. Este processo conforme determina a legislação em vigor se encontra em
aprovação na SUSEP. Como resultado da deliberação do aumento de capital de R$ 15.000, o Capital Social
da Seguradora foi elevado de R$ 87.900 para R$ 102.900.

3.15 Apuração de resultado

3.15.1 Apuração de receita e despesas

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

(i) os prêmios de seguros e as despesas de comercialização, contabilizados por ocasião da emissão das
apólices ou faturas e reconhecidos nas contas de resultados, pelo valor proporcional no prazo de vigência
do risco;

(ii) as receitas e despesas de prêmios e comissões relativas a responsabilidades repassadas a outros
resseguradores, pelo regime de competência.

As receitas e os custos relacionados às apólices com faturamento mensal, cuja emissão da fatura ocorre
no mês subsequente ao período de cobertura, são reconhecidos por estimativa, calculados com base no
histórico de emissão. Os valores estimados são mensalmente ajustados quando da emissão da
fatura/apólice.

Os saldos relativos aos riscos vigentes e não emitidos foram calculados e registrados conforme
metodologia definida em Nota Técnica Atuarial.

3.15.1.1 Receitas de juros

As receitas de juros de instrumentos financeiros (incluindo as receitas de juros de instrumentos
avaliados ao valor justo através do resultado) são reconhecidas no resultado do semestre segundo o
método do custo amortizado. Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são
diferidos para apropriação no resultado no mesmo prazo do parcelamento dos correspondentes prêmios
de seguros.

3.16 Resseguro

Os processos de resseguros são registrados no sistema operacional da Seguradora, de acordo com cada
contrato negociado, para cada uma das linhas de coberturas.

Os contratos de resseguros facultativos são negociados de acordo com as políticas e a legislação em
vigor, sendo a conformidade do processo monitorado pela gerência de resseguros da Seguradora.
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No processo de resseguro facultativo, executado pela área técnica da Seguradora, as operações devem ser
aprovadas através do controle de aceitação de risco. Além disso, toda a documentação do processo de
resseguros é devidamente verificada pela gerência de resseguros da Seguradora. Para evitar o risco de
crédito com corretores de resseguros e resseguradoras, foram estabelecidos procedimentos e políticas
que visam a manutenção da liquidez das operações. Para tratar tais questões, foi criado um comitê, o
qual decide sobre as operações novas e em curso.

Todas as alterações nos termos e condições de resseguros estão de acordo com os manuais e políticas de
subscrição. Toda e qualquer mudança ocorrida nos termos e condições dos tratados de resseguro são
comunicadas para os subscritores pela gerência de resseguros da Seguradora. Antes desta comunicação
as áreas subscrição/produto executam as alterações no sistema de acordo com as novas condições da
apólice.

4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos utilizados pela Administração na preparação
das demonstrações financeiras.

(i) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros

As estimativas utilizadas na constituição dos passivos de seguros da Seguradora representam a área
onde a Seguradora aplica estimativas contábeis mais críticas na preparação das demonstrações
financeiras. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos
passivos que a Seguradora irá liquidar em última instância. A Seguradora utiliza todas as fontes de
informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e indicadores que possam
influenciar as tomadas de decisões da Administração e atuários da
Seguradora para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação de
sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores
provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações.

As provisões que são mais impactadas por uso de julgamento e incertezas são aquelas relacionadas aos
contratos de seguro. A Seguradora divulga análises de sensibilidade sobre gerenciamento de riscos
(Nota 5).

(ii) Cálculo de impairment de ativos

A administração avalia a cada balanço seus ativos para a verificação da necessidade de registro de
impairment quando existem evidências claras de que o ativo pode não ser recuperável.

5 Gerenciamento de riscos

5.1 Gestão de risco

A Seguradora, de forma geral está exposta aos seguintes riscos provenientes de suas operações e que
podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos estratégicos e financeiros:

Risco de subscrição de seguro
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco de mercado
Risco operacional
Risco de capital
Risco financeiro
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Em termos gerais, o sistema de gerenciamento de risco da Seguradora engloba o conjunto de práticas
que tem por finalidade otimizar o seu desempenho, proteger seus acionistas, investidores, clientes,
empregados, fornecedores etc., bem como facilitar o acesso ao capital, agregar valor e contribuir para a
sustentabilidade, envolvendo principalmente aspectos ligados à ética, transparência e prestação de
contas.

A estrutura de gerenciamento de risco é adaptada ao porte de negócios da Seguradora e, é conduzida no
dia a dia pelos membros da Diretoria, pela área de Risco e pelos responsáveis de cada uma das áreas da
Seguradora, que atuam no sentido de identificar em toda a organização eventos de risco potencial que
são capazes de afetar os objetivos estratégicos da Seguradora, possibilitando que a Administração os
conheça de modo a mantê-los compatíveis com o apetite ao risco desejado.

5.2 Gestão do risco de subscrição

O risco de subscrição é a possibilidade de haver perdas decorrentes de falhas na especificação das
condições de aceitação, na tarifação do produto ou ainda de efetuar provisões técnicas insuficientes,
tecnicamente mal dimensionadas ou elaborar políticas de resseguro ou transferência de risco
inadequada.

(a) Mitigadores do risco de aceitação do produto - O gerenciamento de todos os riscos inerentes às
atividades é acompanhado em estrutura que proporciona o aperfeiçoamento contínuo dos modelos de
gestão de riscos e minimiza a existência de brechas que comprometam sua adequada identificação e
mensuração. O monitoramento dos nossos produtos permite acompanhar e adequar quando necessário
às tarifas praticadas bem como avaliar a eventual necessidade de alterações. As estratégias e metas de
subscrição são ajustadas pela administração e divulgadas por meio das políticas internas e manuais de
práticas e procedimentos.

(b) Mitigadores do risco de subscrição - o risco de seguro é o risco transferido por qualquer contrato de
seguro onde tenha a possibilidade de ocorrer sinistro, incerteza sobre o valor da indenização. O risco de
subscrição advém de uma situação econômica adversa que vai contra as expectativas da Companhia no
momento da política de subscrição no que se refere as incertezas existentes tanto na definição das
premissas atuariais quanto na constituição das provisões técnicas e cálculo dos prêmios de seguro. As
políticas de subscrição e aceitação de riscos são periodicamente avaliadas através de grupos de trabalho.
São feitos os acompanhamentos para gestão dos riscos, onde uma das principais atribuições é o
desenvolvimento do modelo interno para cálculo do capital adicional baseado no risco de subscrição.

(c) Mitigadores do risco de resseguro - no Brasil o risco da compra de resseguros é relativamente amenizado
em função das regras legais e regulamentares existentes, uma vez que as seguradoras devem operar com
resseguradores registrados junto a SUSEP que são classificados como admitido e eventual, com sede no
exterior, devem atender a requisitos mínimos específicos, previstos na legislação em vigor. A política de
compra de resseguros e aprovação dos resseguradores que integram os seus contratos competem à
diretoria da Companhia, que busca trabalhar dentro de suas capacidades contratuais, evitando assim a
compra frequente de coberturas em contratos facultativos e exposições mais elevadas ao risco de crédito.

(d) Mitigadores do risco de provisões técnicas insuficientes - como forma de mitigar o risco de efetuar
provisões insuficientes, o Teste de Adequação de Passivo (TAP) realizado em 30 de junho de 2016
possibilita averiguar a adequação do montante contábil registrado a título de provisões técnicas,
considerando as premissas mínimas determinadas pelos órgãos reguladores do mercado segurador
brasileiro.
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Sensibilidade ao risco de subscrição

O teste de sensibilidade foi elaborado para explicar como serão afetados o resultado e o patrimônio
líquido caso ocorram alterações razoavelmente possíveis nas variáveis de risco relevantes à data de
balanço. Como fator de risco foi eleita a sinistralidade. Simulamos como uma elevação de 25% na
sinistralidade da carteira teria impactado no Patrimônio Líquido e Resultado em 30 de junho de 2016:

Impacto no resultado

Fator de risco Premissas 30/06/2016

Sinistralidade Diminuição de 25% 9.493

Sinistralidade Aumento de 25% (9.493)

O impacto após os impostos sobre o resultado é de 35% e sobre o patrimônio líquido de 26% em 30 de
junho de 2016

Im pacto no resultado

Fator de risco Prem issas 30/06/2015

Sinistralidade Diminuição de 25% 2.367

Sinistralidade Aumento de 25% (2.367 )

O impacto no resultado após os impostos é de 68% e sobre o Patrimônio Líquido é de 10% em 30 de
junho de 2015.

5.3 Gestão de risco de crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente de recebíveis
de clientes e em ativos financeiros.

No que se refere a ativos financeiros, a Seguradora monitora o cumprimento da política de risco de
crédito para garantir que os limites ou determinadas exposições ao risco de crédito não sejam excedidas.

Limites de risco de crédito são determinados com base no rating de crédito da contraparte para garantir
que a exposição global ao risco de crédito seja gerenciada e controlada dentro das políticas estabelecidas.

A exposição máxima de risco de crédito originada de prêmios a serem recebidos de segurados é
substancialmente reduzida onde a cobertura de sinistros pode ser cancelada caso os pagamentos dos
prêmios não sejam efetuados na data do vencimento.

Para o controle e avaliação do risco de crédito, a Seguradora utiliza a classificação de risco de crédito das
emissões não-bancárias e bancárias das agências classificadoras de risco em funcionamento no país. Se
duas ou mais agências classificarem o mesmo papel, a Seguradora adotará, para fins de classificação de
risco de crédito, aquela mais conservadora.
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A política de gestão de riscos da Seguradora visa assegurar que a carteira de investimentos esteja
adequada ao perfil e limites de risco apropriados ao negócio da empresa e alinhados à política de
investimento definida. A Seguradora busca realizar a gestão dos ativos financeiros através da
diversificação das aplicações quanto ao nível de exposição e limites de alocação dos ativos, visando
mitigar os riscos e garantir retornos sustentáveis.

A tabela a seguir apresenta os ativos financeiros, distribuídos por ratings de crédito fornecidos pela
agência classificadora de risco Fitch Rating.

Composição da carteira por classe e por categoria contábil em 30 de junho de 2016:

Classificação A- Sem rating
Valor de
mercado

Caixa e bancos - 32 32
Empréstimos e recebíveis - prêmios a receber - 49.572 49.572

Valor justo por meio do resultado
Ativos pré-fixados 28.491 - 28.491
Ativos pós-fixados 18.219 13.501 31.720

Públicos 46.710 - 46.710
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 15.960 - 15.960
Notas do Tesouro Nacional- Série B (NTN-B) 28.491 - 28.491
Letras do Tesouro Nacional (LTN) 2.259 - 2.259

Privados - 13.501 13.501
Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) - 7.115 7.115
Certificado de depósitos bancários (CDB) - 6.386 6.386

Fundos
Quotas de fundos de investimentos 49.672 - 49.672

Exposição máxima ao risco de crédito 96.382 63.105 159.487

O valor justo de instrumentos negociados num mercado ativo é baseado em preços cotados em mercado
ativo na data de balanço.

5.4 Gestão do risco de liquidez

A gestão do risco de liquidez se dá pela capacidade da Seguradora gerar, através do curso normal do
negócio bem como com o gerenciamento do seu portfólio de investimentos, o volume de capital
suficiente para saldar seus compromissos, sejam estes referentes às despesas operacionais ou mesmo à
cobertura das reservas relacionadas aos riscos do negócio. Localmente, seguimos a política corporativa
do grupo Sancor para a gestão de caixa e investimentos. A política define as regras de investimento,
composição das carteiras de ativo e limites para cada carteira.



Sancor Seguros do Brasil S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
em 30 de junho de 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

18 de 45

5.5 Gestão de risco de mercado

Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado têm sobre os ganhos da Seguradora
sobre o valor de suas participações em instrumentos financeiros.

Os limites de risco de mercado são estabelecidos com base em política corporativa definida pelo grupo
Sancor e aprovados localmente no Conselho da Administração.

Taxa de juros

Para reduzir a exposição às variações nas taxas de juros do mercado doméstico, a Seguradora realiza
suas aplicações financeiras em títulos públicos e títulos privados indexadas à variação do CDI.

Sensibilidade à taxa de juros

Na presente análise de sensibilidade foi considerada a variável taxa de juros como fator de risco.
Simulamos como uma elevação e diminuição de 2,5% na taxa de juros Selic, teriam impactado no
Patrimônio Líquido e resultado em 30 de junho de 2016:

Impacto no resultado

Fator de risco Premissas 30/06/2016

Taxa de juros Diminuição de 2,5% na Selic 1.511

Taxa de juros Aumento de 2,5% na Selic (1.511)

O impacto no resultado após os impostos é de 5% e sobre o Patrimônio Líquido é de 4% em 30 de junho
de 2016.

Impacto no resultado

Fator de risco Premissas 30/06/2015

Taxa de juros Diminuição de 2,5% na Selic 765

Taxa de juros Aumento de 2,5% na Selic (765)

Em 30 de junho de 2015, simulamos como uma elevação e diminuição de 2,5% na taxa de juros Selic. O
impacto sobre o resultado é de 21% e sobre o Patrimônio Líquido de 3% em 30 de junho de 2015.

As aplicações financeiras da Seguradora estão classificados como:

Carteira em 30.06.2016
Nível I Nível II

Valore de
mercado

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 15.960 - 15.960
Notas do Tesouro Nacional Serie B (NTN-B) 28.491 - 28.491
Letras do Tesouro Nacional (LTN) 2.259 - 2.259
Certificado de Depósitos Bancários (CDB) - 6.386 6.386
Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) - 7.115 7.115
Quotas de fundos de investimentos - 49.672 49.672

46.710 63.173 109.883
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Carteira em 31.12.2015
Nível I Nível II

Valor de
mercado

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 14.956 - 14.956
Notas do Tesouro Nacional Serie B (NTN-B) 24.232 - 24.232
Letras do Tesouro Nacional (LTN) 4.818 - 4.818
Certificado de Depósitos Bancários (CDB) - 4.420 4.420
Recibo de Deposito Cooperativo (RDC) - 7.583 7.583
Quotas de fundos de investimentos - 38.070 38.070

44.006 50.073 94.079

5.6 Gestão do risco operacional

A Seguradora define risco operacional como o risco de perdas resultantes de processos internos falhos
ou inadequados, provenientes de todas as áreas de negócios.

No semestre findo em 30 de junho de 2016 a concentração bruta de risco para os produtos da
Seguradora está distribuída na região sul da seguinte forma:

Produto Região Sul

Compreensivo residencial 1.849

Compreensivo Condomínio 19

Compreensivo empresarial 1.289

Lucros cessantes 12

Riscos Nomeados e Operacionais 421

Responsabilidade Civil e Geral 19

Acidentes Pessoais de Passageiros - APP 59

Carta Verde 26

Automóvel - Casco 12.284

Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos 6.742

Prestamista (exceto Habitacional e Rural) 1.250

Acidentes Pessoais Coletivo 16

Vida Coletivo 1.713

Seguro Agrícola sem cobertura do FESR 21.547

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 2

Penhor Rural 1

Seguro de Vida do Produtor Rural 211

Acidentes Pessoais Individual 253

Vida Individual 1.860

Total geral 49.572
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Produto (Resseguro liquido de comissão) Região Sul

Compreensivo residencial (678)

Compreensivo Condomínio ( 17)

Compreensivo empresarial ( 489)

Riscos Nomeados e Operacionais (771)

Automóvel - Casco (8)

Prestamista (exceto Habitacional e Rural) (1.463)

Acidentes Pessoais Coletivo (3)

Vida Coletivo (388)

Seguro Agrícola sem cobertura do FESR (24.586)

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários (33)

Penhor Rural (6)

Seguro de Vida do Produtor Rural (18)

Acidentes Pessoais Individual (16

Vida Individual (152)

Total (28.630)

Total líquido 20.942

Excesso de danos Região Sul

COOPERGAY do Brasil Corretora de Seguros Ltda. 1.992

Total 1.992

5.7 Gestão de risco de capital capital adicional para risco de subscrição e de crédito

A SUSEP, acompanhando a tendência mundial de fortalecimento do mercado segurador, divulgou
normas que alteraram, a partir de janeiro de 2008, as regras de alocação de capital dos riscos
provenientes da subscrição para os diversos ramos de seguros e também os critérios de atuação do órgão
regulador em relação à eventual insuficiência de capital das Seguradoras.

A partir de 2011, passaram a vigorar regras de alocação de capital para os riscos provenientes das
operações de crédito realizadas com congêneres, resseguradores e entidades financeiras.

O Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) da Seguradora está sendo apresentado na Nota 25. Visando a
adoção das melhores práticas de gestão de risco, a Seguradora está estudando modelo interno para
cálculo do capital requerido.

5.8 Gestão de riscos financeiros

A carteira de investimentos está substancialmente protegida de riscos financeiros, os riscos são
monitorados através de instrumentos e modelos de análise de risco, pelo Banco do Brasil S.A. e Banco
Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), que leva em consideração o cenário econômico e os requerimentos
regulatórios que norteiam os negócios e ativos financeiros da Seguradora.
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Com o objetivo de promover uma melhor gestão e controle da carteira e dos riscos financeiros existentes,
é realizado o estudo de Gestão de Ativos e Passivos a fim de adequar os parâmetros da carteira de ativos
à do passivo, garantindo assim a solvência e os recursos de caixa necessários à operação.

Os principais fatores de risco que afetam o negócio da Seguradora são:

Classe Premissas
Saldo

contábil
Variação

resultado
Saldo

impactado

Ativos pré-fixados públicos

Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) Aumento de 1,06% na taxa 28.491 302 28.793

Ativos pós-fixados públicos

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) Aumento de 1,11% na taxa 15.960 177 16.137

Letras do Tesouro Nacional (LTN) Aumento de 1,11% na taxa 2.259 25 2.284

Inflação

Certificados de Depósitos Bancários (CDB) Aumento de 1,11% na taxa 6.386 71 6.457

Outros

Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) Aumento de 1,11% na taxa 7.115 79 7.194

Quotas de Fundos de Investimentos Aumento de 1,11% na taxa 49.672 551 50.223

109.883 1.205 111.088

Impacto líquido de efeito tributário 663

A Seguradora possui como política de gestão de risco financeiro, a contratação de produtos financeiros
prontamente disponíveis no mercado brasileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com
confiabilidade, visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente
de gestão de risco de liquidez.

6 Caixa e equivalente de caixa

30/06/2016 31/12/2015

Caixa e saldos bancários 32 1 05

Total 32 1 05
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7 Ativos financeiros

7.1 Aplicações (ao valor justo por meio de resultado)

A classificação das aplicações financeiras por categoria e prazo de vencimento é apresentada da seguinte
forma:

Acima de 365 dias Valor contábil Valor de

mercado
%

Valor justo por meio do resultado 94.079 94.079 94.079 100%

T ítulos de renda fixa 44.006 44.006 44.006 47%

Letras financeiras de tesouro -LFT 14.956 14.956 14.956 16%

Notas do tesouro nacional -NTN-B 24.232 24.232 24.232 26%

Letras do tesouro nacional -LTN 4.818 4.818 4.818 5%

Carteira administrada 50.073 50.073 50.073 53%

Certificado de depósito bancário - CDB 4.420 4.420 4.420 5%

Títulos de renda fixa - RDC 7 .583 7 .583 7 .583 8%

Quotas de fundos de investimentos 38.07 0 38.07 0 38.07 0 40%

T otal 94.079 94.079 94.079 100%

31/12/2015

A taxa de juros contratada para as aplicações da carteira é o CDI, exceto as quotas de fundos de
investimentos cuja remuneração depende dos rendimentos em carteira dos fundos de investimentos.

As movimentações das aplicações no semestre estão abaixo demonstradas:

Aplicações 31/12/2015 Aplicações Resgates Rendimentos 30/06/2016

Letras financeiras de tesouro - LFT 14.956 - - 1.004 15.960

Notas do tesouro nacional -NTN-B 24.232 2.289 - 197 0 28.491

Letras do tesouro nacional -LTN 4.818 - 2.800 241 2.259

Certificado de depósito bancário - CDB 4.420 4.47 7 1.995 213 7 .115

Títulos de renda fixa - RDC 7 .583 37 1 2.101 533 6.386

Quotas de fundos de investimentos 38.07 0 10.387 1.567 2.7 82 49.67 2

Circulante 94.07 9 17 .524 8.463 6.7 43 109.883

Acima de 365 dias Valor contábil Valor de mercado %

Valor justo por meio do resultado 109.883 109.883 109.883 100%

Títulos de renda fixa 46.710 46.710 46.710 43%

Letras financeiras de tesouro -LFT 15.960 15.960 15.960 15%

Notas do tesouro nacional -NTN-B 28.491 28.491 28.491 26%

Letras do tesouro nacional -LTN 2.259 2.259 2.259 2%

Carteira administrada 63.173 63.173 63.173 57%

Certificado de depósito bancário - CDB 6.386 6.386 6.386 6%

Títulos de renda fixa - RDC 7.115 7.115 7.115 6%

Quotas de fundos de investimentos 49.672 49.672 49.672 45%

Total 109.883 109.883 109.883 100%

30/06/2016
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7.2 Ativos em cobertura de provisões técnicas

30/06/2016 31.12.2015

Certificado de depósito bancário 6.386 7 .583

Letras financeiras de tesouro - LFT 1 5.960 1 4.956

Notas do tesouro nacional - NTN-B 28.491 24.232

Letras do tesouro nacional - LTN 2.259 4.81 8

Quotas de Fundos de Inv estimentos 9.995 -

Total dos ativos em cobertura 63.091 51.589

Prov isões Técnicas - seguros 1 50.508 1 1 5.392

(-) Outros ajustes (*) (97 .583) (7 9.535)

Total a ser coberto 52.925 35.857

Excedente de Cobertura 10.166 15.732

(*) A Companhia utiliza os direitos creditórios como redutor da necessidade de cobertura por ativos
garantidores com base nos prêmios a receber, na proporção dos riscos a decorrer, considerando cada
parcela não vencida, na data base de cálculo, líquidas das parcelas cedidas em cosseguro e dos
montantes relativos aos ativos de resseguro, conforme circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015.

8 Créditos das operações com seguros e resseguros

8.1 Prêmios a receber
30/06/2016

Ram os

Prêm ios a

Receber de

Segurados

Redução ao

Valor

Recuperável

Prêm ios a

Receber

Líquido

Período

m édio de

parcelam ent

o Mensal

Compreensivo Residencial 1 .856 (7 ) 1 .849 12

Compreensivo Condomínio 19 - 19 10

Comprrensiv o Empresarial 1 .299 (1 0) 1 .289 12

Lucros Cessantes 12 - 12 12

Riscos Nomeados e Operacionais 423 (2) 421 10

Responsabilidade Civ il Geral 19 - 19 4

Acidentes Pessoais Passageiros - APP 59 - 59 4

Carta Verde 26 - 26 4

Automóv el 12.302 (1 8) 12.284 4

Responsabilidade Civ il Facultativ a Veículos - RCFV 6.7 52 (1 0) 6.7 42 4

Prestamista 1 .260 (1 0) 1 .250 1

Acidentes Pessoais 16 - 16 1

Vida em Grupo 2.615 (902) 1 .7 13 12

Seguro Agrícola sem cob FESR 30.336 (8.7 89) 21.547 1

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 4 (2) 2 2

Penhor Rural 1 - 1 1

Seguro de Vida Produtor Rural 217 (6) 211 1

Acidentes Pessoais Individual 255 (3 ) 253 1

Vida Individual 1 .869 (9) 1 .860 6

T otal 59.340 (9.768) 49.57 2 5
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31/12/2015

Ramos

Prêmios a
Receber de
Segurados

Redução ao
Valor

Recuperável

Prêmios a
Receber
Líquido

Período médio de
parcelamento

Mensal
Compreensivo Residencial 2.009 (6) 2.003 12
Compreensivo Condomínio 6 - 6 10
Compreensivo Empresarial 1.096 (1) 1.095 12
Riscos Nomeados e Operacionais 1.946 - 1.946 10
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP 76 - 76 4
Carta Verde 111 - 111 4
Automóvel - Casco 12.122 (6) 12.116 4
Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos 7.268 (3) 7.265 4
Prestamista (exceto Habitacional e Rural) 1.551 - 1.551 1
Acidentes Pessoais Coletivo 26 - 26 1
Vida Coletivo 2.976 (348) 2.628 12
Seguro Agrícola sem cobertura do FESR 19.053 (2.849) 16.204 1
Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 1 - 1 2
Seguro de Vida do Produtor Rural 131 - 131 1
Acidentes Pessoais Individual 333 (2) 331 1
Vida Individual 2.036 (35) 2.001 6
Total 50.741 (3.250) 47.491 5

8.2 Composição quanto aos prazos de vencimento

Com posição quanto aos prazos

de vencim ento

30/06/2016 31/12/2015

4.628 1465

1.593 669

5.7 47 1417

A vencer até 30 dias 11.27 9 18.307

11.162 6.628

13.7 64 20.001

11.167 2254

T otal 59.340 50.7 41

A vencer superior a 180 dias

Vencidos até 30 dias

Vencidos de 31 a 60 dias

Vencidos a mais de 61 dias

A vencer de 31 a 60 dias

A vencer de 61 a 180 dias
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8.3 Operações com resseguradoras

30/06/2016

T otal créditos de

resseguros -

Sinistros Pagos

Compreensivo Condomínio 2

Comprrensivo Empresarial 187

Riscos Nomeados e Operacionais 7 23

Automóvel 236

Prestamista 20

Seguro Agrícola sem cobertura FESR 16.189

T otais 17 .356

ATIVO

31/12/2015

Total créditos de resseguros - Sinistros Pagos

Compreensivo Empresarial 125
Riscos Nomeados e Operacionais 476
Automóvel 94
Prestamista 34
Vida Coletivo 208
Seguro Agrícola sem cobertura do FESR 9.366
Vida 27

Totais 10.330

9 Ativos de resseguro

30/06/2016

ATIVO

Prêmio de

resseguro

diferido

Sinistros de

resseguros

IBNR-Sinistros

ocorridos e não

avisados

Provisão de

despesas

relacionadas

Total Ativos de

resseguro -

Provisões

técnicas

Com preensiv o Residencial 82 2 0 0 0 822
Com preensiv o Condom ínio 1 6 0 0 0 16
Com prrensiv o Em presarial 7 3 5 1 3 7 2 757
Riscos Nom eados e Operacionais 3 6 9 -0 1 81 23 573
Autom óv el 1 5 7 0 5 2 92
Prestam ista 23 0 0 85 2 317
Acidentes Pessoais 1 0 0 0 1
Vida em Gru po 1 49 3 03 99 7 558
Seguro Agrícola sem cob FESR 1 4.3 56 9.9 57 3 .2 93 2.067 29.674
Seguro Benfeitor ias e Produtos Agropecuários 2 0 0 0 2
Seguro de Vida Produtor Ru ral 7 0 0 0 7
Acidentes Pessoais Indiv idual 1 9 9 3 0 31
Vida Indiv idual 1 7 1 1 1 7 1 7 4 309
Totais 16.892 10.469 3.691 2.107 33.159
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ATIVO 31/12/2015

Prêmio de
resseguro
diferido

Sinistros de
resseguros

IBNR-
Sinistros

ocorridos e
não avisados

Provisão de
despesas

relacionadas

Total Ativos de
resseguro -
Provisões
técnicas

Compreensivo residencial 130 - 8 - 138

Compreensivo Condomínio 6 3 - - 9

Compreensivo empresarial 153 97 10 6 266

Riscos Nomeados e Operacionais 815 201 343 33 1.392

Automóvel - Casco 106 139 3 35 283

Prestamista (exceto Habitacional e Rural) 86 8 65 4 163

Vida Coletivo 639 (124) 39 2 556

Seguro Agrícola sem cobertura do FESR 10.700 8.578 1.494 490 21.262

Seguro de Vida do Produtor Rural 6 - - - 6

Acidentes Pessoais Individual 19 - 3 - 22

Vida Individual 140 569 27 23 759

Totais 12.800 9.471 1.992 593 24.856

10 Títulos e créditos a receber

10.1 Créditos tributários - Circulante

30/06/2016 31/12/2015

Imposto de renda a compensar (*) - 24

COFINS a Compensar 1 66

PIS a compensar 5 11

Outros créditos tributários 1 1

7 102

(*) Refere-se a retenção na fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa.

10.2 Outros créditos

30/06/2016 31/12/2015

Outros créditos

Adiantamentos férias 40 36

Adiantamento 13º Salário 27 6 -

Adiantamentos v iagens 5 21

Adiantamentos a fornecedores 1 .913 1 .667

Outros Adiantamentos 40 -

T otal 2.27 4 1.7 24
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11 Despesas antecipadas

Descrição 30/06/2016 31/12/2015

Coopergay do Brasil Corretora de Seguros Ltda. (*) - 14

- 14

(*) A Seguradora mantinha junto a Coopergay um contrato de intermediação junto aos seus
resseguradores.

12 Custos de aquisição diferidos

30/06/2016 31/12/2015

Compreensivo Residencial 67 7 639

Compreensivo Condomínio 5 4

Compreensivo Empresarial 451 37 6

Lucros Cessantes 3 -

Riscos Nomeados e Operacionais 217 401

Responsabilidade Civil Geral 5 -

Acidentes Pessoais de Passageiros - APP 20 33

Carta Verde 12 102

Automóvel 3.944 3.388

Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos 2.226 2.294

Prestamista (exceto Habitacional e Rural) 389 502

Acidentes Pessoais Coletivo 2 3

Vida em Grupo 459 519

Seguro Agrícola sem cobertura do FESR 1.57 0 1.17 6

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 1 1

Seguro de Vida do Produtor Rural 29 31

Acidentes Pessoais Individual 167 187

Vida Individual 569 584

T otal 10.7 46 10.240

Os custos diferidos são representados por comissões sobre prêmios emitidos diferidos pro-rata dia com
base na vigência das apólices.
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13 Ativo não circulante

30/06/2016 31/12/2015

Créditos tributários e previdenciários

Imposto de Renda sobre prejuízos fiscais 4.369 4.369

Contribuição Social sobre bases negativas 2.621 2.621

T otal 6.990 6990

14 Investimentos

Participações Societárias

A Seguradora possuía demais investimento em cotas de cooperativas. Segue o quadro dos investimentos:

Investimento em cotas 30/06/2016 31/12/2015

Cooperativ a de Crédito dos Empresários da Grande Curitiba e Campos Gerais - SICOOB Sul
-

2

Cooperativ a de Crédito de livre admissão de Associados da Região Oeste - SICOOB Oeste - 1

Participação Societária - País - DPVAT 186 176

T otal 186 179

15 Imobilizado

30/06/2015

Descrição
T axa anual de

depreciação
Custo

Depreciação

acum ulada

Saldo

líquido

Benfeitorias em imóv eis de terceiros 20% 1.7 44 (551) 1 .193

Equipamentos 20% 1.118 (305) 813

Móv eis, máquinas e utensílios 10% 1.051 (253) 7 98

Veículos 20% 329 (1 22) 207

4.242 (1.231) 3.011

31/12/2015

T axa

Descrição
anual de

depreciação
Custo

Depreciação

acum ulada

Saldo

líquido

Benfeitorias em imóv eis de terceiros 20% 1.67 8 (395) 1 .283

Equipamentos 20% 889 (203) 686

Móv eis, máquinas e utensílios 10% 1.048 (1 54) 894

Veículos 20% 303 (1 06) 1 97

3.918 (858) 3.060
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16 Intangível

30/06/2016

T axa

Descrição
anual de

am ortização
Custo

Am ortização

acum ulada

Saldo

líquido

Direito de uso de software 20% 4.294 (1.7 08) 2.586

4.294 (1.7 08) 2.586

O intangível é constituído por despesas com direito de uso de sistemas de computação, sendo as
amortizações efetuadas com base em taxa anual de 20%.

31/12/2015

Taxa

Descrição
anual de

amortização
Custo

Amortização

acumulada
Saldo líquido

Direito de uso de software 20% 4.289 (1 .282) 3.007

4.289 (1.282) 3.007

17 Obrigações a pagar

30/06/2016 31/12/2015

Fornecedores 982 820

Participações nos lucros a pagar - 400

Outras obrigações 46 -

1.028 1.220

18 Demais contas a pagar

18.1 Impostos e encargos sociais a recolher

30/06/2016 31/12/2015

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 1 .463 1 .544

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 21 3 1 53

Imposto Sobre Serv iços (ISS) 4 3

Contribuições prev idenciárias 247 1 81

Contribuições para o FGTS 33 51

Outros impostos 1 1 6 89

2.076 2.021
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18.2 Encargos trabalhistas

30/06/2016 31/12/2015

1 3º Salário a pagar 285 -

Férias a pagar 7 92 648

Encargos sociais a recolher 357 228

1.434 87 6

18.3 Impostos e contribuições

30/06/2016 31/12/2015

Cofins 169 10

Pis 27 2

196 12

18.4 Outras contas a pagar

30/06/2016 31/12/2015

Outras contas a pagar 7 6 16

7 6 16

19 Prêmios a restituir

30/06/2016 31/12/2015

Compreensiv o Residencial 4 5

Compreensiv o Empresarial 0 3

Riscos Nomeados e Operacionais 6 1

Acidentes Pessoais Passageiros - APP 19 12

Carta Verde 97 7 5

Automóvel (7 93) (302)

Responsabilidade Civ il Facultativ a Veículos - RCFV 934 399

Prestamista 12 -

Vida em Grupo 3 -

Seguro Agrícola sem cob FESR 87 31

Acidentes Pessoais Indiv idual (1) (2)

Vida Indiv idual 1 1

369 223
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20 Débitos das operações com seguros e resseguros

Abaixo demonstramos as operações com resseguradoras, relacionadas ao repasse de prêmios, líquidas
de comissão, registrados na rubrica "Débitos das operações com seguros e resseguros - operações com
resseguradoras":

30/06/2016 31/12/2015

Resseguradora local 23.322 18.505

Resseguradora admitida 2.87 2 9.7 52

Resseguradora ev entual 2.436 2.533

Total 28.630 30.7 90

21 Corretores de seguros e resseguros

Ram os de Seguro 30/06/2016 31/12/2015

Compreensivo Residencial 440 445

Compreensivo Condomínio 4 1

Comprrensivo Empresarial 306 285

Lucros Cessantes 4 -

Riscos Nomeados e Operacionais 88 365

Responsabilidade Civil Geral 6 -

Acidentes Pessoais Passageiros - APP 82 68

Carta Verde 255 260

Automóvel (2.227 ) (269)

Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCFV 5.545 3.7 57

Prestamista 690 853

Acidentes Pessoais 3 4

Vida em Grupo 554 581

Seguro Agrícola sem cob FESR 2.843 2.090

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 1

Seguro de Vida Produtor Rural 7 7 43

Acidentes Pessoais Individual 100 131

Vida Individual 526 57 0

T otal 9.297 9.184

22 Outros débitos operacionais

Ramos de Seguro 30/06/2016 31/12/2015

Compreensiv o Residencial 1 -

Compreensiv o Empresarial 1 -

Prestamista 1 -

Vida em Grupo 26 51

Vida Indiv idual 5 4

T otal 34 55
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23 Depósitos de terceiros

Trata-se dos prêmios e emolumentos recebidos e não baixados, menores que 30 dias no montante de R$
8.168 (Em 31 de dezembro de 2015 R$ 4.227).

24 Provisões técnicas - seguros

(a) Provisões técnicas

30/06/2016

Passivo

Prêm ios

não

Ganhos

Sinistros

a

Liquidar

Sinistros

Ocorridos

m as não

Avisados

Provisão de

despesas

relacionada

s

Outras

provisões T otal

Compreensiv o Residencial 4.152 850 1 30 7 8 - 5.210

Compreensiv o Condomínio 27 0 0 0 - 27

Comprrensivo Empresarial 2.465 7 95 40 7 3 - 3.37 3

Lucros Cessantes 16 - 0 0 - 16

Riscos Nomeados e Operacionais 1 .237 538 431 60 - 2.266

Responsabilidade Civ il Geral 26 - 2 0 - 28

Acidentes Pessoais Passageiros - APP 128 0 0 0 - 128

Carta Verde 7 7 - - - - 7 7

Automóvel 25.900 7 .008 541 298 - 33.7 46

Responsabilidade Civ il Facultativ a Veículos - RCFV 14.57 3 2.801 452 125 - 17 .951

Dpv at - 12.622 26.690 - 356 39.668

Prestamista 2.939 311 525 1 4 - 3.7 89

Acidentes Pessoais 11 1 6 15 - - 42

V ida em Grupo 2.01 5 2.140 1 .140 61 - 5.356

Seguro Agrícola sem cob FESR 19.621 13.503 2.119 282 - 35.525

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 4 - - - - 4

Penhor Rural 2 - - - - 2

Seguro de Vida Produtor Rural 94 - - - - 94

Acidentes Pessoais Indiv idual 459 236 7 6 6 7 7 8

V ida Indiv idual 1 .855 441 121 1 1 2.428

T otal 7 5.601 41.261 32.282 1.008 356 150.508

31/12/2015

Passiv o

Prêm ios

não

Ganhos

Sinistros

a

Liquidar

Sinistros

Ocorridos

m as não

Avisados

Provisão de

despesas

relacionada

s

Outras

provisões T otal

Compreensivo Residencial 3.617 917 89 59 - 4.682

Compreensivo Condomínio 17 8 - - - 25

Compreensivo Empresarial 1.565 948 46 49 - 2.608

Riscos Nomeados e Operacionais 2.048 913 465 56 - 3.482

Acidentes Pessoais de Passageiros - APP 17 7 - - - - 17 7

Carta Verde 551 - - - - 551

Automóvel - Casco 18.256 5.161 489 27 7 - 24.183

Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos RCFV 12.350 1.820 525 112 - 14.807

DPVAT - 10.165 18.083 - 207 28.455

Prestamista (exceto Habitacional e Rural) 1.356 236 631 38 - 2.261

Acidentes Pessoais Coletivo 17 25 29 3 - 7 4

Vida Coletivo 2.306 931 539 69 - 3.845

Seguro Agricola sem cobertura do FESR 14.699 9.606 1.57 1 496 - 26.37 2

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 4 - - - - 4

Penhor Rural 3 3 3 - - 9

Seguro de Vida do Produtor Rural 102 2 2 - - 106

Acidentes Pessoais Indiv idual 489 65 7 7 6 - 637

Vida Indiv idual 1.943 838 280 53 - 3.114

T otal 59.500 31.638 22.829 1.218 207 115.392
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(b) Desenvolvimento de sinistros

As tabelas a seguir apresentam a atual estimativa do desenvolvimento dos sinistros ocorridos brutos de
resseguro, comparada com as correspondentes estimativas dos anos anteriores. Os sinistros judiciais
foram separados dos sinistros não judiciais.

Apresentamos o desenvolvimento dos sinistros também de forma agregada (judiciais e não judiciais) que
apresentam conjuntamente uma falta acumulada de 21% em relação a 2013, uma sobra de 18% em
relação a 2014 e uma sobra de 5% em relação a 2015. Considerando o pouco tempo de operação, é
esperada uma volatilidade inicial no desenvolvimento dos sinistros.

Ano de ocorrência dez/13 dez/14 dez/15 jun/16

Incorrido + IBNR

até a data base 595 7 .001 54.7 7 0 55.21 6

um ano mais tarde 67 3 5.548 51 .953 -

dois anos mais tarde 603 4.831 - -

dois anos e meio mais tarde 556 - - -

posição em 30/06/16 556 4.831 51.953 55.216

Pago acumulado

até a data base 267 2.7 84 30.954 27 .91 8

um ano mais tarde 531 4.31 1 47 .445 -

dois anos mais tarde 556 4.37 9 - -

dois anos e meio mais tarde 556 - - -

posição em 30/06/16 556 4.379 47.445 27.918

Provisão de sinistros

posição em 30/06/16 - 452 4.509 27 .299

Falta acumulada (39) 2.1 7 0- 2.1 87- -

% falta acumulada - - - -

Valores brutos de resseguros não judiciais

Valores brutos de resseguros judiciais

dez/13 dez/14 dez/15 jun/16

Ano de ocorrência 42 42 42 43

Incorrido + IBNR - - - -

até a data base - 19 158 211

um ano mais tarde 107 781 572 -

dois anos mais tarde 190 1.101 - -

dois anos e meio mais tarde 1 99 - - -

posição em 30/06/16 199 1.101 572 211

Pago acumulado

até a data base - - - 38

um ano mais tarde - 1 0 57 -

dois anos mais tarde - 1 4 - -

dois anos e meio mais tarde 3 - - -

posição em 30/06/16 3 14 57 38

Provisão de sinistros

posição em 30/06/16 1 96 1 .087 51 5 1 7 4

Falta acumulada 1 99 1 .082 41 5 -

% falta acumulada 1 00% 98% 7 2% 0%
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Valoees brutos de resseguro

dez/13 dez/14 dez/15 jun/16

Ano de ocorrência 42 42 42 43

Incorrido + IBNR

até a data base 595 7.020 54.928 55.428

um ano mais tarde 780 6.329 52.526 -

dois anos mais tarde 793 5.932 - -

dois anos e meio mais tarde 7 55 - - -

posição em 30/06/16 755 5.932 52.526 55.428

Pago acumulado

até a data base 267 2.7 84 30.954 27.956

um ano mais tarde 531 4.321 47 .502 -

dois anos mais tarde 556 4.394 - -

dois anos e meio mais tarde 560 - - -

posição em 30/06/16 560 4.394 47.502 27.956

Provisão de sinistros 1 96 1 .539 5.024 27 .47 2

posição em 30/06/16 1 60 (1 .088) (2.402) -

Falta acumulada 21 % (1 8%) (5%) 0,00%

As tabelas a seguir apresentam a atual estimativa do desenvolvimento dos sinistros ocorridos, líquidos de
resseguro, comparada com as correspondentes estimativas dos anos anteriores. Os sinistros judiciais
foram separados dos sinistros não judiciais.

Apresentamos também o desenvolvimento dos sinistros de forma agregada, que apresentam
conjuntamente uma falta agregada de 23% em relação a 2013 e uma sobra de 6% em relação a 2014 e
nenhuma diferença em 2015.

Ano de ocorrência dez/13 dez/14 dez/15 jun/16

Incorrido + IBNR

até a data base 583 5.549 27 .682 30.562

um ano mais tarde 666 4.569 27 .2 32 -

dois anos mais tarde 600 4.1 26 - -

dois anos e m eio mais tarde 556 - - -

posição em 30/06/16 556 4.126 27.232 30.562

Pago acumulado

até a data base 267 2.258 1 4.81 2 1 5.980

um ano mais tarde 531 3.7 2 2 24.051 -

dois anos mais tarde 556 3.7 90 - -

dois anos e m eio mais tarde 556 - - -

posição em 30/06/16 556 3.790 24.051 15.980

- - - -

Provisão de sinistros - - - -

posição em 30/06/16 - 33 6 3.1 81 1 4.582

Falta acumulada (2 6) (1 .4 22) (4 50) -

% falta acumulada (5%) (3 4%) (2 %) 0%

Valores Liquidos de resseguros não judiciais
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Valores liquidos de resseguro

dez/13 dez/14 dez/15 jun/16

Ano de ocorrência 42 42 42 43

Incorrido + IBNR - - - -

até a data base 583 5.567 27 .840 30.7 7 3

um ano mais tarde 7 7 4 5.350 27 .804 -

dois anos mais tarde 7 90 5.228 - -

dois anos e meio mais tarde 7 55 - - -

posição em 30/06/16 755 5.228 27.804 30.773

- - - -

Pago acumulado - - - -

até a data base 267 2.258 1 4.81 2 1 6.01 8

um ano mais tarde 531 3.7 32 24.1 08 -

dois anos mais tarde 556 3.805 - -

dois anos e meio mais tarde 560 - - -

- - - -

posição em 30/06/16 560 3.805 24.108 16.018

- - - -

Provisão de sinistros - - - -

posição em 30/06/16 1 96 1 .423 3.696 1 4.7 55

Falta acumulada 1 7 3 (340) (36) -

% falta acumulada 23% (6%) (0%) 0%

25 Patrimônio Líquido

(a) Capital social

O capital social subscrito em 30 de junho de 2016 é representado por 102.900.000 (cento e dois milhões
e novecentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, das quais a SANCOR Seguros
Participações S.A. é detentora de 100%.

Encontra-se pendente de integralização o montante de R$ 7.500 (R$ 8.325 em 31 de dezembro de 2015).

Valores liquidos de resseguro judiciais

dez/13 dez/14 dez/15 jun/16

Ano de ocorrência 42 42 42 43

Incorrido + IBNR - - - -

até a data base - 1 9 1 58 21 1

um ano mais tarde 1 07 67 9 57 2 -

dois anos mais tarde 1 90 1 .1 01 - -

dois anos e meio mais tarde 1 99 - - -

posição em 30/06/16 199 1.101 572 211

- - - -

Pago acumulado - - - -

até a data base - - - 38

um ano mais tarde - 1 0 57 -

dois anos mais tarde - 1 4 - -

dois anos e meio mais tarde 3 - - -

posição em 30/06/16 3 14 57 38

- - - -

Provisão de sinistros - - - -

posição em 30/06/16 196 1.087 515 174

Falta acumulada 1 99 1 .082 41 5 -

% falta acumulada 1 00% 98% 7 2% 0%
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Descrição 30/06/2016 31/12/2015

Capital Social 7 7 .900 45.000

Aumento de capital em aprovação 25.000 32.400

Capital a realizar (7 .500) (8.325)

95.400 69.075

(b) Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência

A partir das regras de capital mínimo requerido, estabelecidas pelas Resoluções CNSP no 321 de 2015,
foram realizados todos os cálculos necessários para apurar a suficiência ou insuficiência do patrimônio
líquido ajustado da Sancor Seguros do Brasil S.A. Os valores apurados são:

30/06/2016 31/12/2015

Patrimônio líquido 37 .089 38.7 67

Participação em outros inv estimentos (1 86) (1 7 9)

Créditos tributários (6.990) (6.990)

Ativ os intangív eis (2.586) (3 .007 )

Patrimônio líquido ajustado 27 .327 28.591

Capital base 6.200 6.200

Capital adicional - Risco de subscrição 22.1 65 1 5.981

Capital adicional - Risco de crédito 2.553 2.7 01

Capital adicional - Operacional 1 .256 1 .062

Capital de risco 24.802 1 8.551

Capital mínimo requerido -ii) 24.802 1 8.551

Suficiência (insuficiência) de capital -iii) 2.525 1 0.040

(i) Foram utilizados os valores de prêmios e sinistros retidos da Sancor Seguros do Brasil S.A., em
conformidade com o previsto na Circular SUSEP nº517/2015.

(ii) O capital mínimo requerido é o maior valor entre o Capital base e o Capital de Risco.
(iii) A suficiência (insuficiência) de capital corresponde ao resultado obtido do cálculo do PLA menos

Capital Mínimo Requerido.

Nos termos da Resolução CNSP nº 321 de 2015, o capital mínimo requerido (CMR) para funcionamento
das sociedades seguradoras é definido como o maior valor entre capital base e um capital de risco
baseado nos riscos de crédito, subscrição e operacional. Até que o CNSP regule a parcela de risco
pertinente ao risco de mercado, a eventual insuficiência de patrimônio líquido ajustado deverá ser
aferida em relação ao maior dos valores entre o capital base e capital de risco como demonstrado acima
para a data-base de 30 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2015. Conforme apresentado acima, a
Seguradora apresentou uma suficiência de R$ 2.525 do Patrimônio Líquido Ajustado em 30 de junho de
2016 em relação ao Capital Mínimo Requerido (R$ 10.040 em 31 de dezembro de 2015).
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26 Detalhamentos das contas da demonstração do resultado

26.1 Prêmios emitidos
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30/06/2015

Descrição

Emitido Cancelado Restituído

Prêmio
Emitido
Liquido

Compreensivo Residencial 1.798 (213) (8) 1.577
Compreensivo Condomínio 8 (2) - 6
Compreensivo Empresarial 743 (115) (6) 622
Riscos Nomeados e Operacionais 175 (273) - (98)
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP 306 (9) (1) 296
Carta Verde 1.707 (41) (3) 1.663
Automóvel Casco 4.439 (265) (52) 4.122
Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos 7.346 (302) (38) 7.006
DPVAT 8.379 - - 8.379
Prestamista (exceto Habitacional e Rural) 5.268 (269) (5) 4.994
Acidentes Pessoais Coletivo 76 (5) - 71
Vida Coletivo 3.159 (227) (5) 2.927
Seguro Agrícola sem cobertura do FESR 28.188 (703) (12) 27.473
Penhor Rural 9 - - 9
Seguro de Vida do Produtor Rural 322 (39) (3) 280
Acidentes Pessoais Individual 582 (100) (3) 479

Vida Individual 1.468 (200) (1) 1.267

Total 63.973 (2.763) (137) 61.073



Sancor Seguros do Brasil S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
em 30 de junho de 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

39 de 45

26.2 Variações das provisões técnicas de prêmios

30/06/2016 30/06/2015

Compreensiv o Residencial (535) (47 0)

Compreensiv o Condomínio (1 0) 3

Compreensiv o Empresarial (901 ) 269

Lucros Cessantes (1 6) -

Riscos Nomeados e Operacionais 81 2 1 .221

Responsabilidade Civ il Geral (25) -

Acidentes Pessoais Passageiros - APP 49 (250)

Carta Verde 47 5 (1 .439)

Automóv el (7 .644) (2.895)

Responsabilidade Civ il Facultativ a Veículos - RCFV (2.223) (5.568)

Dpv at (21 0) (1 07 )

Prestamista (1 .583) 235

Acidentes Pessoais 6 2

Vida em Grupo 291 (68)

Seguro Agrícola sem cob FESR (4.922) (1 2.1 56)

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários - 3

Penhor Rural 1 (5)

Seguro de Vida Produtor Rural 8 (2)

Acidentes Pessoais Indiv idual 30 (1 37 )

Vida Indiv idual 87 (282)

Total (16.310) (21.646)
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26.3 Prêmios ganhos

30/06/2016 30/06/2015

Compreensiv o Residencial 2.223 1 .1 06

Compreensiv o Condomínio 1 0 9

Comprrensiv o Empresarial 1 .247 890

Riscos Nomeados e Operacionais 1 .032 1 .1 23

Responsabilidade Civ il Geral 1 0

Acidentes Pessoais Passageiros - APP 1 22 46

Carta Verde 448 224

Automóv el 1 0.261 1 .226

Responsabilidade Civ il Facultativ a Veículos - RCFV 7 .468 1 .438

Dpv at 1 4.7 43 8.27 2

Prestamista 3.434 5.230

Acidentes Pessoais 48 7 4

Vida em Grupo 3.1 1 0 2.858

Seguro Agrícola sem cob FESR 23.07 9 1 5.31 9

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 4 3

Penhor Rural 3 4

Seguro de Vida Produtor Rural 47 6 27 7

Acidentes Pessoais Indiv idual 31 7 342

Vida Indiv idual 1 .1 94 986

Total 69.220 39.427
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26.4 Sinistros ocorridos - índice de sinistralidade %

30/06/2016 30/06/2015

Compreensiv o Residencial (2.907 ) 1 05% (634) 40%

Compreensiv o Condomínio (2) 1 0% 1 27 %

Comprrensiv o Empresarial (1 .039) 48% (288) 46%

Riscos Nomeados e Operacionais (597 ) 27 2% (384) 391 %

Responsabilidade Civ il Geral (2) 8% - 0%

Acidentes Pessoais Passageiros - APP - 0% (1 9) 6%

Carta Verde - 0% (65) 4%

Automóv el (21 .403) 1 20% (2.030) 49%

Responsabilidade Civ il Facultativ a Veículos - RCFV (4.585) 47 % (1 .7 80) 25%

Dpv at (1 2.7 27 ) 85% (7 .251 ) 87 %

Prestamista (635) 8% (689) 1 4%

Acidentes Pessoais 24 0% (31 ) 44%

Vida em Grupo (3.080) 1 09% (543) 1 9%

Seguro Agrícola sem cob FESR (22.000) 7 9% (1 .942) 7 %

Penhor Rural 6 0% (33) 37 1 %

Seguro de Vida Produtor Rural 4 0% (48) 1 7 %

Acidentes Pessoais Indiv idual (205) 7 1 % 54 1 1 %

Vida Indiv idual 1 1 0 0% (1 01 ) 8%

Total (69.038) 81% (15.783) 26%

Os índices de sinistralidade foram calculados com base nos prêmios retidos brutos.
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26.5 Custos de aquisição - índice de comercialização %

30/06/2016

Agenciam ento

e corretagem

Variação das

despesas

diferidas

T otal

Custos de

aquisição

Índice de

Com ercialização

Compreensivo Residencial (554) 38 (517 ) 19%
Compreensivo Condomínio (5) 1 (4) 18%
Compreensivo Empresarial (414) 7 5 (339) 16%
Lucros Cessantes (4) 3 (1) 3%
Riscos Nomeados e Operacionais (56) (184) (240) 109%
Responsabilidade Civil Geral (6) 5 (1) 3%
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP (14) (13) (27 ) 37 %
Carta Verde 5 (90) (85) 0%
Automóvel (3.686) 556 (3.130) 17 %
Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos (1.7 98) (67 ) (1.865) 19%
DPVAT (209) - (209) 1%
Prestamista (exceto Habitacional e Rural) (1.901) (113) (2.014) 40%
Acidentes Pessoais Coletivo (13) (1) (14) 34%
Vida em Grupo (686) (60) (7 46) 26%
Seguro Agrícola sem cobertura do FESR (2.357 ) 393 (1.963) 7 %
Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários (1) 0 (1) 18%
Seguro de Vida do Produtor Rural (148) (2) (149) 32%
Acidentes Pessoais Individual (98) (19) (117 ) 41%
Vida Individual (308) (15) (323) 29%

T otal (12.251) 506 (11.7 45) 14%

30/06/2015

Agenciamento

e corretagem

Variação das

despesas

diferidas

T otal

Custos de

aquisição

Índice de

Comercialização

Compreensivo Residencial (27 6) 40 (236) 15%

Compreensivo Condomínio (1) (1) (2) 35%

Compreensivo Empresarial (144) (7 ) (151) 24%

Riscos Nomeados e Operacionais (64) (168) (232) 237 %

Acidentes Pessoais de Passageiros - APP (48) 39 (9) 3%

Carta Verde (266) 225 (41) 2%

Automóvel (684) 463 (221) 5%

Responsabilidade Civ il Facultativo de Veículos (1 .143) 87 9 (264) 4%

DPVAT (120) - (120) 1%

Prestamista (exceto Habitacional e Rural) (1 .582) (37 6) (1 .958) 39%

Acidentes Pessoais Coletivo (18) (2) (20) 28%

Vida em Grupo (626) (31) (657 ) 22%

Seguro Agrícola sem cobertura do FESR (1.563) 315 (1.248) 5%

Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários - (2) (2) 134%

Penhor Rural (2) 1 (1) 8%

Seguro de Vida do Produtor Rural (68) (15) (83) 30%

Acidentes Pessoais Indiv idual (153) 24 (129) 27 %

Vida Indiv idual (27 9) 17 (262) 21%

Total (7 .037) 1.400 (5.636) 9%

Os custos de aquisição são compostos por montantes referentes as comissões e agenciamentos, sendo
diferidos nas emissões dos contratos ou apólices e apropriados no resultado, de forma linear pelo prazo
de vigência dos contratos ou apólices.

Os índices de comercialização foram calculados com base nos prêmios retidos brutos.
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26.6 Outras receitas e (despesas) operacionais

26.7 Resultado com resseguro

(a) Receita com resseguro
30/06/2016 30/06/2015

Compreensivo Residencial (8) 6
Compreensivo Condomínio (2) (1)
Comprrensivo Empresarial 190 93
Riscos Nomeados e Operacionais 47 7 97
Automóvel 27 41
Prestamista 43 12
Acidentes Pessoais - -
Vida em Grupo 393 11
Seguro Agrícola sem cob FESR 20.7 99 1.821
Penhor Rural - -
Seguro de Vida Produtor Rural - -
Acidentes Pessoais Individual 10 (1)
Vida Individual (29) (5)

Total 21.900 2.074
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(b) Despesa com resseguro

30/06/2016 30/06/2015

Compreensiv o Residencial 281 81
Compreensiv o Condomínio (8) 95
Comprrensivo Empresarial 247 (7 4)
Riscos Nomeados e Operacionais (399) 25
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP - (3)
Automóvel (380) (87 )
Responsabilidade Civ il Facultativ o de Veículos - (49)
Prestamista (1 .233) (266)
Acidentes Pessoais (3) (3)
Vida em Grupo (339) (287 )
Seguro Agrícola sem cob FESR (17 .913) (10.948)
Seguro Benf. E Prod. Agropecuários (11) (1)
Penhor Rural (2) (2)
Seguro de Vida Produtor Rural (10) (5)
Acidentes Pessoais Indiv idual (12) (3)
Vida Indiv idual (66) (7 1)

T otal (19.848) (11.598)
2.052 (9.524)

26.8 Despesas administrativas

30/06/2016 30/06/2015

Despesas com pessoal próprio (6.523) (3.808)

Despesas com serv iço de terceiros (4.947 ) (3.7 1 3)

Despesas com localização e funcionamento (3.952) (2.406)

Despesas com propaganda e publicidade (7 83) (354)

Despesas com publicações (47 ) (23)

Despesas com donativ os (26) (45)

Despesas administrativ as div ersas (841 ) (436)

Despesas com Consórcio DPVAT (51 2) (287 )

Total (17.631) (11.072)

26.9 Despesas com tributos

30/06/2016 30/06/2015

PIS e COFINS (1 .255) (1 .07 6)

Impostos Federais (7 2) (1 30)

Impostos Estaduais (1 23) (7 )

Impostos Municipais (1 3) (4)

Taxa de fiscalização (1 98) (7 1 )

Contribuição sindical (89) (1 9)

Outros (1 04) (1 6)

Total (1.854) (1.323)
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26.10 Resultado financeiro

Resultado financeiro 30/06/2016 30/06/2015

Receitas com títulos renda fixa públicos 3.215 1.147

Receitas com títulos renda fixa privados 3.244 1.17 8

Receitas com operações de seguros 87 4 137

Outras receitas financeiras 284 126

Despesas financeiras (2.365) (990)

T otal 5.252 1.598

27 Imposto de renda e contribuição social

Imposto Contribuição Imposto Contribuição

Imposto de renda e contribuição social de renda social de renda social

Resultado antes dos im postos e participações (27 .51 6) (27 .51 6) (3 .501 ) (3 .501 )

Despesas indedutív eis - - - -

Alíquota nom inal - % 25 20 25 1 5

IRPJ e CSLL - - - -

30/06/2016 30/06/2015

A Seguradora constituiu créditos tributários sobre o prejuízo fiscal decorrente da apuração de Imposto
de Renda e base negativa de Contribuição Social sobre o prejuízo acumulado até 31 de dezembro de
2014.

A Seguradora estima que o exercício de 2016 gerará resultado negativo em virtude de ainda estar se
consolidando no mercado brasileiro, sendo que as projeções futuras apresentam um cronograma com o
início das realizações dos tributos, conforme demonstrado abaixo:

Exercício Montante

2017 1.337
2018 3.281
2019 2.372

6.990

28. Participações sobre o lucro

30/06/2016 30/06/2015

Prov isão participação nos lucros 1 3 (3)

Diretor Geral: Leandro Ariel Poretti
Diretor Comercial: Luiz Carlos Felipe

Diretor Administrativo e Financeiro: Jorge Maurício Tamayo Rodriguez
Contador Maurício Gonçalves Camilo Pinto CRC 1SP145786/O-7

Atuário Cristina Maria Cantanhede Biasotto Mano MIBA 900


