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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Senhores Acionistas, 
 
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Vanguarda Companhia de 
Seguros Gerais, relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2019, elaboradas em consonância com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e Relatório do Comitê de Auditoria. 
 
O faturamento da Companhia, que opera exclusivamente com o ramo DPVAT, alcançou R$ 1,4 milhão no primeiro 
semestre de 2019, o que representa uma redução de 45,3% em relação ao mesmo período em 2018. 
 
A Companhia administra os seus negócios de acordo com as melhores práticas de gestão de ativos, passivos e risco, 
garantindo a capacidade financeira de honrar todos os seus compromissos, de acordo com os preceitos da Circular 
SUSEP nº 517/2015 e suas alterações posteriores. A empresa mantém sólida posição financeira, com excesso de 
ativos vinculados à cobertura de provisões técnicas da ordem de R$ 5,5 milhões. 
 
A Vanguarda Companhia de Seguros Gerais apresentou o lucro líquido de R$ 564 mil em 2019, o que representa 
uma redução de 38,7% em relação ao mesmo período em 2018. O patrimônio líquido atingiu R$ 6,5 milhões em 30 
de junho de 2019. 
 
A redução nos resultados do primeiro semestre de 2019, estão relacionadas à redução média de 63,3% dos prêmios 
tarifários de 2019 cobrados dos proprietários de veículos, conforme disposto na Resolução CNSP nº 371 de 13 de 
dezembro de 2018.  
 
A Companhia possui uma estrutura de governança corporativa e operacional, que permite aos acionistas administrar 
o negócio de maneira eficiente, com o acompanhamento adequado dos resultados gerados, a garantia de 
conformidade legal e estatutária e o direcionamento de valores, objetivos e estratégias. 
 
A Vanguarda Companhia de Seguros Gerais aproveita a oportunidade para agradecer aos seus parceiros pelo 
atingimento dos resultados, aos nossos clientes pela preferência, aos acionistas pela confiança e à SUSEP pelo 
apoio.   
 
 
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2019. 
 
A Administração. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras intermediárias  
  

Aos Administradores e Acionistas da  

Vanguarda Companhia de Seguros Gerais 

Rio de Janeiro - RJ 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Vanguarda Companhia de Seguros Gerais 

(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 

de caixa para o períoro de seis meses findo nessa data, bem como as correspondentes notas 

explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vanguarda Companhia de Seguros 

Gerais em 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 

período de seis meses findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 

independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião. 
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras intermediárias e o relatório dos 

auditores  

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 

Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias não abrange o Relatório da 

Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias, nossa responsabilidade é a 

de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 

inconsistente com as demonstrações financeiras intermediárias ou com nosso conhecimento obtido na 

auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 

realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 

comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da Administração e da Governança pelas demonstrações financeiras intermediárias 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 

entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles 

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 

intermediárias livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a administração é responsável pela 

avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações financeiras intermediárias, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia 

ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 

operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações financeiras intermediárias. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras intermediárias  

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras intermediárias, 

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 

segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 

econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras intermediárias. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

disso: 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 

intermediárias, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 

apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 

relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 

o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
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- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis

e respectivas divulgações feitas pela Administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de

continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações

financeiras intermediárias ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem

inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a

data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais

se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras

intermediárias, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras intermediárias

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de

apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a Governança e Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 

deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2019 

KPMG Auditores Independentes 

CRC SP-014428/O-6 F-RJ 

José Claudio Costa 

Contador CRC 1SP167720/O-1  
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias 

Balanços Patrimoniais 
30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018 
(Em milhares de reais) 
 
 
    30/06/2019   31/12/2018 
ATIVO      
     
CIRCULANTE   20.562   21.164 
     
Disponível   199   31 
Caixa e Bancos  199  31 
Aplicações Financeiras Nota 5 20.142  20.372 

Títulos de Renda Fixa - Públicos   
2.444 

  
2.371 

Quotas de Fundos de Investimentos   
17.698 

  
18.001 

Outros Créditos Operacionais  20 
  

7 

Títulos e Créditos a Receber   201  754 

Títulos e Créditos a Receber  166 
 

 719 

Créditos Tributários e Previdenciários Nota 6 
35 

  
35 

     
ATIVO NÃO CIRCULANTE  3.715  3.392 
     
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.257  3.164 
     
Títulos e Créditos a Receber  3.257   3.164 

Créditos Tributários e Previdenciários Nota 6 
223 

  
222 

Depósitos Judiciais e Fiscais Nota 10 
3.034 

  
2.942 

Investimentos Nota 7 428  193 

Imobilizado - Consórcio DPVAT  16 
  

18 

Intangível - Consórcio DPVAT  14   17      
     
TOTAL DO ATIVO  24.277  24.556 
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias 

Balanços Patrimoniais  
30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018 
(Em milhares de reais) 
 
 
    30/06/2019   31/12/2018 
PASSIVO     
    
CIRCULANTE   14.905    14.214 
     
Contas a Pagar  145   492 

Obrigações a Pagar  145 
 

 481 

Impostos e Encargos Sociais a Recolher 
 

- 
 

 1 

Impostos e Contribuições  - 
 

 10 

Débitos de Operações com Seguros   118  49 
Provisões Técnicas - Seguros Nota 8 14.642  13.673 
     
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  2.869   2.782 
     
Contas a Pagar  2.869   2.782 
Outras Contas a Pagar - Obrigações Fiscais Nota 10 2.869  2.782 
     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 11 6.503  7.560 
Capital Social 4.699  4.699 
Reservas de Capital  16  16 
Reservas de Lucros 1.224  2.845 
Lucro Líquido do Semestre  564  - 
     
TOTAL DO PASSIVO   24.277  24.556 
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias 

Demonstrações dos Resultados  
Semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018 
(Em milhares de reais) 
 
  30/06/2019  30/06/2018      
Prêmios Emitidos                1.122                 2.323  
Variação das Provisões Técnicas                 (160)                 (107) 
Prêmios Ganhos Nota 13 e 14 a)                 962                 2.216  
Receita com Emissão de Apólices  291  262 
Sinistros Ocorridos Nota 14 b) (810)  (1.882) 
Custos de Aquisição                     -                    (28) 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Nota 14 c)                (137)                  375  
RESULTADO COM OPERAÇÕES DE SEGUROS                 306                   943  
          
Despesas Administrativas Nota 14 d)                (264)                 (275) 
Despesas com Tributos Nota 14 e)                (137)                 (213) 
Resultado Financeiro Nota 14 f)                 150                   161  
Resultado Patrimonial Nota 7                 546                   591       
     
RESULTADO OPERACIONAL                   601               1.207  
          
Ganhos ou Perdas com Ativos Não Correntes                     -  

 
                    3  

          
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS                   601               1.210       
     
Imposto de Renda Nota 15                    (6)                (143) 
Contribuição Social Nota 15                  (31)                (147)      
     
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE                  564                  920  
  

RESULTADO ABRANGENTE DO SEMESTRE                  564 
  

920       
     
Quantidade de Ações         3.316.721          3.316.721  
Lucro Líquido do Exercício por Ação - R$                 0,17                  0,28  
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018 
(Em milhares de reais) 
 
 

  Reservas de Capital   Reservas de Lucros     

  
Capital 
Social 

Reserva de Ágio 
na Subscrição de 

Ações 

Outras 
Reservas de 

Capital 

 
Reserva 

Legal 
Reserva 

Estatutária 

Dividendo 
Adicional 
Proposto 

Lucros 
Acumulados 

Total  

           

Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.699 1 15  485 1.144 - - 6.344 
Lucro Líquido do Semestre - - -  - - - 920 920           

Saldos em 30 de junho de 2018 4.699 1 15  485 1.144 - 920 7.264 
          

Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.699 1 15  565 659 1.621 - 7.560           
Lucro Líquido do Semestre - - -  - - - 564 564 

Dividendos declarados e pagos AGO - Jan/2019 - - -  - - (1.621) - (1.621)           
Saldos em 30 de junho de 2019 4.699 1 15  565 659 - 564 6.503 
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
Semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018 
(Em milhares de reais) 
 
   30/06/2019  30/06/2018 

 ATIVIDADES OPERACIONAIS      
 Lucro líquido do semestre               564                920  

       
 Ajustes para:      
 Depreciação e amortizações                 11                  -  
 Resultado de Equivalência Patrimonial              (546)              (591) 
 Ganhos ou Perdas com Ativos Não Correntes                 -                   (3) 
       
 Variação nas contas patrimoniais:      
 Aplicações               230               (775) 
 Créditos Tributários e Previdenciários                  (1)                 10  
 Depósitos Judiciais e Fiscais                (92)              (162) 
 Outros Ativos                (58)               139  
 Impostos e Contribuições                 57                267  
 Contas a Pagar               130               (193) 
 Débitos de Operações com Seguros                  69                  14  
 Provisões Técnicas - Seguros               968             1.525  

 Caixa Gerado pelas Operações            1.332              1.151  
       
 Impostos pagos                (68)              (280) 

 Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais            1.264                871  
       

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    
Imobilizado e Intangível                  (6)               (14) 
Recebimento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio               910               458  

 Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento               904                444  
        
 Atividades de Financiamento      
 Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio           (2.000)                 -  

 Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades de Financiamento           (2.000)                 -  
        
        
       
 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa               168             1.315  
        
 Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre                 31             1.959  
 Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre               199             3.274  
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1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Vanguarda Companhia de Seguros Gerais (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede 
na Praça 22 de Abril, 36, parte, Centro, Rio de Janeiro – RJ, autorizada a operar na 6ª região (Rio de Janeiro, 
Espirito Santo e Minas Gerais) nos ramos de seguros de pessoas, na instituição de planos de previdência 
complementar aberta, bem como no seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de 
via terrestre – DPVAT, podendo ainda participar como sócia ou acionista de outras sociedades.   
  
A Companhia tem como único acionista a Icatu Seguros S.A. (“Icatu Seguros”) que é controlada em última instância 
pelo Grupo Icatu, representado pela Icatu Holding S.A. e pela Nalbrapar Participações Ltda. 
 
2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 
 
As demonstrações financeiras intermediárias (“demonstrações”) foram elaboradas conforme os dispositivos da 
Circular nº 517/15 da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”), Resolução nº 321/15 do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (“CNSP”) e suas alterações posteriores e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) quando referendadas pela SUSEP, 
doravante denominadas, em seu conjunto, “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pela SUSEP”. As demonstrações são apresentadas seguindo o critério de comparabilidade 
estabelecido pelo “CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária”. 
 
As demonstrações foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 16 de agosto de 2019. 
 
2.1. Base de Mensuração 
 
Os ativos e passivos estão mensurados de acordo com o custo histórico, exceto os instrumentos financeiros 
mensurados pelo valor justo para as categorias “ativos mensurados ao valor justo por meio do resultado” e “ativos 
financeiros disponíveis para venda".  
A Companhia classifica os ativos e passivos em circulante e não circulante considerando os prazos de realização e 
exigibilidade. Quando não é possível identificar tais prazos são classificados de acordo com estudo técnico.  
Passivos de exigibilidade imediata são classificados no circulante. 
 
2.2. Moeda Funcional e de Apresentação 
 
As atividades da Companhia são desenvolvidas em um ambiente que adota o Real (R$) como moeda funcional e 
de apresentação e, portanto, essas demonstrações são expressas nessa mesma moeda. 
 
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações estão demonstradas a seguir. Essas 
políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados. 
 
3.1. Apuração do resultado  
 
A receita de prêmios de DPVAT e as respectivas provisões técnicas são contabilizadas brutas, com base nos 
relatórios recebidos da Seguradora Líder na proporção do percentual de participação como consorciada. Os 
resultados mensais são repassados líquidos no mês subsequente ao da apuração, conforme definido em 
instrumentos do consórcio. 
 
3.2. Disponível   
 
Abrangem saldos de caixa, depósitos bancários, e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que 
são utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 
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3.3. Instrumentos financeiros  
 
A Companhia efetua a avaliação de seus instrumentos financeiros, em consonância aos Pronunciamentos Técnicos 
CPC’s 38, 39, 40 (R1) e 46, cujos critérios de classificação, mensuração e avaliação são descritos a seguir: 
 
3.3.1. Mensurados ao valor justo por meio do resultado  
 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia gerencia tais 
investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de 
riscos e estratégia de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são 
medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do período.  
 
3.3.2. Empréstimos e Recebíveis  
 
Ativos financeiros, não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis que não estão cotados em mercado 
ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a doze meses após a 
data-base do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes).  
Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem os valores registrados nas rubricas “Títulos e créditos a 
receber” e “Outros créditos operacionais”, não havendo registro de empréstimos, que são contabilizados pelo custo 
amortizado ajustados por perdas por redução ao valor recuperável. 
 
3.4. Depósitos judiciais e fiscais  
 
Os depósitos judiciais, estão contabilizados na rubrica “Depósitos Judiciais e Fiscais”, no ativo não circulante. Os 
rendimentos e atualizações monetárias sobre os depósitos judiciais e fiscais são reconhecidos no resultado, na 
rubrica “Resultado financeiro”. Os depósitos judiciais fiscais são atualizados monetariamente pela SELIC e para os 
depósitos judiciais trabalhistas e cíveis pela TR + 0,5% (mensal). 
 
3.5. Consórcio DPVAT 
 
A Seguradora Líder tem como missão administrar com eficiência o seguro obrigatório de acidentes de trânsito, 
repassando as parcelas de prêmios, coordenando a emissão de bilhetes, liquidando os sinistros e pagando as 
despesas de administração com os recursos dos consórcios. 
 
As seguradoras aderem ao Consórcio mediante manifestação escrita de adesão na qual aceitam integralmente as 
suas cláusulas e condições acompanhadas de autorização da SUSEP. 
 
Os percentuais de participação acionária da Companhia na Seguradora Líder são calculados no momento das 
entradas e saídas das consorciadas, considerando 50% com base no PLA (Patrimônio Líquido Ajustado) de cada 
seguradora participante do Consórcio, mais 50% definidos com base nas regiões onde as sociedades participantes 
estão autorizadas a operar, conforme metodologia de cálculo definida na Resolução CNSP nº 332 de Dezembro de 
2015 e suas alterações posteriores.  
 
3.6. Imobilizado 
 
O Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação, pelo método linear, com base em 
taxas que levam em consideração o prazo de vida útil-econômica dos bens, sendo: equipamentos, móveis, 
máquinas e utensílios – 10% a.a. e; veículos e benfeitorias em imóveis de terceiros – 20% a.a..  
 
Adicionalmente, é demonstrado deduzido por perdas ao valor recuperável acumulado, quando aplicável. 
 
As aquisições do Imobilizado são realizadas com recursos do Consórcio, sendo que cada Consorciada tem sua cota 
parte e, em caso de dissolução do Consórcio, esses valores financeiros serão devidos às Consorciadas. 
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3.7. Intangível 
 
Os ativos intangíveis são registrados inicialmente pelo custo de aquisição ou pelo valor apurado por meio de 
avaliação técnica.  
O intangível é composto pelos gastos com aquisição e desenvolvimento de softwares para uso interno. A 
amortização é calculada pelo método linear e realizada a partir da data de uso do Ativo. A vida útil é determinada 
de acordo com os prazos e/ou vigência dos contratos.  
 
O intangível é avaliado a cada data de divulgação, quando há indício de perda sobre o valor do ativo e a sua 
recuperabilidade. 
 
As aquisições do Intangível são realizadas com recursos do Consórcio, sendo que cada Consorciada tem sua cota 
parte e, em caso de dissolução do Consórcio, esses valores financeiros serão devidos às Consorciadas. 
 
3.8. Investimentos  
 
A Companhia tem participação em ações correspondentes a 0,22% do capital da Seguradora Líder dos Consórcios 
do Seguro DPVAT S.A. (“Seguradora Líder”), que é contabilizada ao custo de aquisição. 
 
As participações acionárias em coligadas estão avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, acrescidas de 
ágio gerado nas aquisições. Os resultados de equivalência patrimonial são apresentados nas demonstrações do 
resultado sob a rubrica “Resultado Patrimonial”. 
 
3.9. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 
 
A provisão para imposto de renda corrente é constituída à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o 
montante que exceder R$ 240 no ano.  
 
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL foi calculada com base no resultado do período, pela alíquota 
de 15%, ajustado por adições e exclusões previstas na legislação fiscal em vigor. 
 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos refletem os efeitos das diferenças temporárias na data do 
balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis.  
 
O reconhecimento de imposto de renda e de contribuição social diferidos no ativo é feito com base nas expectativas 
da Administração sobre a realização dos resultados fiscais tributáveis futuros e sobre certas diferenças temporárias, 
cujas expectativas estão baseadas em projeções elaboradas e aprovadas para períodos de até dez anos.  
3.10 Outras provisões, ativos e passivos contingentes 
 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos objetos de discussão judicial são realizados 
de acordo com os conceitos estabelecidos pelo “CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”. 
Os processos judiciais são classificados utilizando os prognósticos de perda em Provável, Possível e Remoto. A 
análise desses prognósticos é realizada com base na experiência dos escritórios de advocacia externos em conjunto 
com o departamento jurídico interno da Companhia, levando-se em consideração o risco efetivo de perda, podendo 
ser revisto de acordo com a fase processual e as decisões dos Tribunais. O valor das provisões é atualizado de 
acordo com o índice do Tribunal de Justiça de cada Estado, considerando que cada Tribunal utiliza um índice 
diferente.  
 
A Companhia adotou o critério de provisionar a totalidade das ações judiciais cuja probabilidade de perda é 
considerada provável exceto para os questionamentos oriundos de obrigações legais, que são provisionado 
independente da probabilidade de perda. Estas Provisões, quando não vinculadas a contrato de seguros, estão 
contabilizadas na rubrica “Provisões Judiciais”, no passivo não circulante; as provisões de natureza cível vinculadas 
a contrato de seguros estão contabilizadas na Provisão de Sinistros a Liquidar, no passivo circulante e não 
circulante, com base no tempo estimado de duração dos processos judiciais. 
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As obrigações fiscais e previdenciárias em discussão judicial estão contabilizadas na rubrica “Outras Contas a 
Pagar”, no passivo não circulante, atualizadas monetariamente pela SELIC. 
 
Os honorários de sucumbência são registrados com base nas informações dos assessores jurídicos da Companhia 
e dos consultores legais independentes e provisionados na medida das sentenças condenatórias proferidas. 
Legalmente será arbitrado após toda instrução processual e com a procedência dos pedidos homologados em 
sentença e/ou acórdão. 
 
Os valores estimados de perdas prováveis das provisões cíveis e trabalhistas são corrigidos conforme critérios de 
atualização monetária e juros que historicamente são imputados às causas, considerando-se sua natureza, Tribunal 
e Região nos quais a causa está sendo avaliada. 
 
Eventuais contingências ativas não são reconhecidas até que as ações sejam julgadas favoravelmente a Companhia 
em caráter definitivo e quando a probabilidade de realização do ativo seja provável. 
 
3.11 Estimativas  
 
A preparação das demonstrações de acordo com as normas do CPC requer que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e adote premissas que afetem a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas.  
 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.  
 
As notas explicativas de Aplicações Financeiras e Provisões judiciais; incluem:  

(i) informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que tem efeitos 
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis;  

(ii) (ii) informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco de resultar em 
um ajuste dentro do próximo período contábil. 

3.12 Contratos de Seguro 
 

Define-se como contrato de seguro um contrato em que o emissor aceita um risco de seguro significativo da 
contraparte concordando em compensá-lo se um evento futuro incerto específico afetá-lo adversamente. 
 
A Companhia procedeu à análise de seus negócios e concluiu que suas operações caracterizam–se de acordo com 
os preceitos contidos no “CPC 11 - Contratos de Seguro”. 

 
3.13 Provisões Técnicas 
 
A constituição das provisões técnicas do DPVAT tem regras diferenciadas estabelecidas em Resolução CNSP n° 
153/06, sendo o IBNR e a PDA calculados conforme metodologia definida no normativo em vigor considerando o 
percentual estabelecido para cada exercício e a PSL constituída conforme metodologia definida pela Seguradora 
Líder. 
 
3.14 Novas Normas Contábeis Ainda Não Adotadas 
 
Os pronunciamentos a seguir entrarão em vigor para períodos após a data destas demonstrações e não foram 
adotados antecipadamente: 
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3.14.1 IFRS 9 (CPC 48) – Instrumentos Financeiros 
 
O pronunciamento visa a substituir a IAS 39 –  Instrumentos Financeiros (CPC 38): Reconhecimento e Mensuração. 
A IFRS 9 é aplicável para instrumentos financeiros, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, exceto para as 
entidades seguradoras que optarem por continuar a utilizar o IAS 39 até 1º de janeiro de 2022.  
A Companhia adotará de forma retrospectiva em 1º de janeiro de 2021, exceto se outra data for requerida ou definida 
pelo órgão regulador.  
 
O novo normativo está estruturado para abranger os pilares (I) classificação e mensuração de ativos financeiros; (II) 
redução ao valor recuperável (impairment) e (III) contabilização de cobertura (hedge accounting).  
 
3.14.2 IFRS 17 (CPC 50) – Contratos de Seguros 
 
A IFRS 17 - Contratos de Seguros - substituirá a IFRS 4 e possui a data efetiva de aplicação a partir de 1º de janeiro 
de 2022. Esta nova norma visa estabelecer os princípios para o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e 
a divulgação das responsabilidades com contratos de seguro. 
 
O principal objetivo da norma é assegurar que as entidades forneçam informações relevantes, atualizadas 
regularmente, proporcionando dados úteis aos usuários das demonstrações. As obrigações de seguro serão 
contabilizadas usando os valores atualizados e consistentes com o fluxo de caixa esperado de cada transação e 
não o custo histórico. 
 
A Companhia iniciou a preparação para a implementação dessa nova norma através da realização de diagnóstico 
cujo resultado abrangerá as dimensões de tecnologia, dados, processos e capacitação de pessoas. Os possíveis 
impactos decorrentes desse diagnóstico serão avaliados e concluídos até a data de entrada em vigor da norma.  
 
4. GESTÃO DE RISCO  
 
A Estrutura de Gestão de Riscos (EGR), conforme definição dada pela Circular SUSEP nº521/2015, cujo objetivo é 
o de apoiar a Companhia no atingimento de seus objetivos estratégicos, atua de forma estruturada desde a avaliação 
até o tratamento das principais ameaças identificadas. 
 
Atualmente, a Companhia se utiliza da EGR e do sistema de controles internos adotados na Icatu Seguros, sendo 
que tanto os quesitos de Estrutura quanto de Processos são proporcionais ao contexto atual da Companhia. 
 
4.1 Sistema de Controles Internos e Gestão de Riscos  
 
A EGR utiliza o Sistema de Controles Internos na segunda linha de defesa. A formulação e a revisão das políticas 
de controles internos têm por objetivo a redução dos riscos levantados e controlados pelas áreas da Companhia. 
 
4.2 Gerenciamento, Acompanhamento e Mensuração dos Riscos 
 
4.2.1 Principais Riscos Associados  
 
4.2.1.1 Risco de Crédito  
 
Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelas contrapartes de suas 
obrigações financeiras nos termos pactuados. 
 
Quanto à exposição ao risco de crédito relativo às aplicações financeiras, os limites são estabelecidos por meio da 
Política de Investimentos da Companhia. Em relação a emissões de empresas financeiras, não financeiras ou quotas 
de fundos de investimento é adotada metodologia baseada na análise de aspectos quantitativos e qualitativos dos 
emissores.  
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Em 30/06/2019, 12,13% (11,64% em 31/12/2018), estão alocados em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional (risco 
soberano) ou em ativos da menor categoria de risco possível (classe AAA da tabela), segundo melhores práticas de 
mercado.  
 
A Companhia não possui aplicações em créditos privados detidos diretamente ou através de fundo de investimento 
exclusivo. 
 
4.2.1.2 Risco de Mercado 
 
Os riscos de mercado são decorrentes da possibilidade de materialização de perdas resultantes de oscilações nos 
preços, cotações de mercado, bem como das taxas de juros ou outros fatores de risco. 
  
O controle do risco de mercado é baseado no modelo Value at Risk - VAR, que demonstra a maior perda esperada 
de um ativo ou carteira, para um determinado horizonte de tempo e dada uma probabilidade de ocorrência. 
 
A principal metodologia empregada pela Companhia para o gerenciamento do risco de mercado é o cálculo do VaR 
(Value at Risk) paramétrico. Além do cálculo do VaR, são realizados testes de stress para verificar a perda potencial 
em cenários extremos. Sendo acompanhado por meio de relatório de periodicidade mensal e análises quando o 
cenário de mercado é alterado. 
 
A análise de sensibilidade das aplicações financeiras foi elaborada levando em consideração: 
 

(I) O VaR paramétrico: perda máxima esperada da carteira, a dado nível de confiança em horizonte de 
tempo determinado. O horizonte do VaR é de 1 mês, estimado utilizando dados históricos desde 
dezembro/2010, com nível de confiança de 95%, e metodologia EWMA (médias móveis 
exponencialmente ponderadas) para o cálculo da volatilidade, com Lambda variando conforme fator de 
risco. 

 
(I) DV01 (dollar–value for one basis-point): medida de sensibilidade do preço de um título de renda fixa em 

relação à variação de 1 (um) basis-point (0,01%) na taxa de juros a qual sua remuneração está 
associada.  

 
No quadro a seguir são apresentadas: 
 
- A perda máxima esperada em um mês com 95% de confiança, por meio da metodologia VaR paramétrico; 
- A perda com a oscilação de 1 (um) basis-point (0,01%) na taxa de juros pela metodologia DV01. 
- O fator de decaimento Lambda da metodologia EWMA. 
 

  30/06/2019  31/12/2018 
Fatores de Risco  DIV-01 EWMA VAR Exposição  DIV-01 EWMA VAR Exposição 
Pré-fixado - DI  (1)  0,89 86 4  13 0,89 702 699 
Taxa Referencial  - 0,97 - -  - 0,96 - - 
IGPM  - 0,97 - -  - 0,97 - - 
IPCA 

 
13 0,97 657 25 

 
24 0,97 1.400 65 

Ações  - 0,96 - -  - 0,96 - - 

           

 
4.2.1.3 Risco de Liquidez  
 
Consiste na possibilidade de uma Companhia não ser capaz de responder aos seus compromissos de pagamentos 
em função do descasamento de prazo entre seus ativos e passivos, ou da queda do valor dos ativos em função da 
falta de liquidez destes no mercado. A Administração possui visibilidade diária à carteira da Companhia, discutindo 
regularmente em suas reuniões ou extraordinariamente quando necessário a posição dos investimentos levando 
em conta a sua liquidez e expectativa de rentabilidade. 
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Os controles do risco de liquidez são realizados dentro da estrutura da Icatu Seguros. 
 
As tabelas a seguir apresentam os principais ativos e passivos financeiros e seguros detidos pela Companhia, 
classificados segundo os prazos de vencimento contratuais dos fluxos de caixa, sem considerar a intenção de 
negociação ou marcação desses ativos. 
 
 

Ativos e passivos Até 1 ano De 1 a 2 anos Total  

     

Caixa e bancos 199  -  199  
Aplicações 20.142  -  20.142  
Outros Créditos Operacionais 20  -  20  
Títulos e Créditos a Receber 201  3.257  3.458  
Total de ativos 20.562  3.257  23.819  

    
Contas a pagar 145  2.869  3.014  
Provisões Técnicas - Seguros 14.642  -  14.642  
Débitos de Operações com Seguros  118  -  118  
Total de passivos 14.905  2.869  17.774  

 

Ativos e passivos Até 1 ano De 1 a 2 anos Total  

     

Caixa e bancos 31  -  31  
Aplicações 20.372  -  20.372  
Outros Créditos Operacionais 7  -  7  
Títulos e Créditos a Receber 754  3.164  3.918  
Total de ativos 21.164  3.164  24.328  

    
Contas a pagar 145  2.782  2.927  
Provisões Técnicas - Seguros 13.673  -  13.673  
Débitos de Operações com Seguros  49  -  49  
Total de passivos 13.867  2.782  16.649  

 
 
4.2.2 Risco Operacional  
 
O Risco Operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos incluindo o risco Legal e 
Compliance. 
 
A gestão dos riscos operacionais está a cargo da seguradora líder, pois a companhia participa do consórcio 
operando basicamente com DPVAT. 
 
4.2.3 Risco de Subscrição  
 
O Risco de Subscrição é a possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas da Companhia, 
em relação aos processos que envolvem a tomada de decisão seletiva de riscos aceitáveis, determinação dos 
prêmios cobrados, os termos do contrato e o monitoramento das decisões tomadas.  
 
A gestão dos riscos de subscrição está a cargo da Seguradora Líder, pois a companhia opera basicamente com 
participação no DPVAT. 
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5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 
5.1 Classificação por Categoria e Faixa de Vencimento 
 
As quotas de fundos de investimentos estão precificadas conforme valores publicamente divulgados pelas 
instituições financeiras administradoras dos respectivos fundos.  
 
Segue demonstração da abertura da carteira: 
 
                                                      30/06/2019 

  
Taxas 

contratadas 
Sem 

vencimento 
Até 12 meses 

 Valor contábil / 
Mercado  

Percentual  
das aplicações 

I. Títulos mensurados ao Valor Justo por Meio de 
Resultado: 

     

Quotas de Fundos de Investimento - Não Exclusivos   17.698 - 17.698 87,87% 
Letras Financeiras do Tesouro SELIC - 2.444 2.444 12,13% 
Total   17.698 2.444 20.142 100% 

 
                                                               31/12/2018 

  
Taxas 

contratadas 
Sem 

vencimento 
Até 12 
meses 

De 13 a 60 
meses 

Valor contábil 
/ Mercado 

Percentual  
das aplicações 

I. Títulos mensurados ao Valor Justo por Meio de 
Resultado: 

      

Quotas de Fundos de Investimento - Não Exclusivos   18.001 - - 18.001 88,36% 
Letras Financeiras do Tesouro SELIC - - 2.371 2.371 11,64% 
Total   18.001 - 2.371 20.372 100% 

 
5.2 Movimentação dos Instrumentos Financeiros por Categorias 
 

Valor justo por meio do resultado Total 

Saldo final em 31 de dezembro de 2017               16.270  
  

(+)    Aplicações 5.404 
(-)     Resgates (2.445) 
(+)    Rendimentos 1.143 
Saldo final em 31 de dezembro de 2018               20.372  

 
 

(+)    Aplicações 2.261 
(-)     Resgates (3.146) 
(+)    Rendimentos 655 
Saldo final em 30 de junho de 2019 20.142 

 
5.3 Critérios Adotados na Determinação do Valor Justo 
 
Os ativos mantidos em carteira administrada própria ou nos fundos de investimento exclusivos são avaliados ao 
valor justo, utilizando–se preços negociados em mercados ativos de referência divulgados pela ANBIMA e pela B3, 
exceto para os títulos classificados como mantidos até o vencimento, que são atualizados pelos indexadores e taxas 
pactuadas por ocasião de suas aquisições. Os ativos foram classificados por níveis de hierarquia de mensuração 
ao valor justo, sendo:  
 
 Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;  
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 Nível 2: inputs de mercado, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 - que são observáveis para o ativo ou 
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); 
 

 Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). 
 

Na sequência, a composição das aplicações financeiras classificadas por níveis de hierarquia de mensuração ao 
valor justo, incluindo a carteira dos fundos exclusivos: 
 

 30/06/2019 

  Nível 01 Nível 02 Total 

I. Títulos mensurados ao valor justo por meio de 
resultado: 

   

Letras Financeiras do Tesouro 2.444 - 2.444 
Fundos de Investimento Não Exclusivos - 17.698 17.698 
     

Total (I) 2.444 17.698 20.142  
 
 31/12/2018 
  Nível 01 Nível 02 Total 
I. Títulos mensurados ao valor justo por meio de 
resultado: 

   

Letras Financeiras do Tesouro 2.371 - 2.371 
Fundos de Investimento Não Exclusivos - 18.001 18.001 
     

Total (I) 2.371 18.001 20.372 
 
6. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS 
 
Os Impostos a Recuperar são compostos da seguinte forma: 
 
Ativo - Circulante   30/06/2019   31/12/2018 
Impostos a Recuperar       
Imposto de Renda  26                   26  
Contribuição Social  9  9 
 Total de Créditos Fiscais    35                   35  

 
Os créditos tributários diferidos da Companhia estão classificados no ativo não circulante, sendo originados 
exclusivamente de adições temporárias e compostos, em sua maioria, de provisões judiciais fiscais e depósitos 
judiciais. A seguir, a composição das adições/exclusões temporárias: 
 

Diferenças Temporárias  

Imposto de Renda/Contribuição Social  30/06/2019   31/12/2018 

Atualização Depósito Judicial  (1.092)  (1.032) 

COFINS Exigibilidade Suspensa   1.284  1.234 

PIS Exigibilidade Suspensa   365  354 

Total das Diferenças temporárias   557  556 
     

Alíquota aplicada - IRPJ - 25%   139  139 

Alíquota aplicada - CSLL - 15%    84  83 
     

Total     223   222 
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Conforme Circular Susep nº 517/15 e alterações posteriores, a Companhia realizou estudo aprovado pela 
Administração indicando a apuração de lucros tributáveis nos próximos 10 anos para os créditos tributários diferidos, 
decorrentes de diferenças temporárias.  A seguir, a composição da expectativa de realização dos créditos tributários 
diferidos decorrentes de diferenças temporárias:  
 

Diferenças Temporárias ‐ 2018 a 2023 

2018*                           50   0% 

2019                           23   10% 
2020                           23   10% 
2021                           23   10% 
2022                           22   10% 
2023                           22   10% 

Total                        113   50% 

            
Diferenças Temporárias ‐ 2024 a 2028 

2024                           22   10% 
2025                           22   10% 
2026                           22   10% 
2027                           22   10% 
2028                           22   10% 

Total                        110   50%     
Total geral                        223   100% 

(*) 2018 não compõe o total das diferenças temporárias 
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7. Investimentos 
 
Investimentos em coligadas e em outras companhias é composto da seguinte forma: 
 
       Investimento  Resultado Patrimonial 

Investimentos 
Quantidade 

de Ações ON 
Quantidade  

de Cotas 
% de  

Participação 
Capital  
Social 

Patrimônio  
Líquido 

Lucro Líquido  
do Exercício 

30/06/2019  31/12/2018 
 

30/06/2019  30/06/2018 

Icatu Consultoria de Investimentos Ltda.  - 3.012 1,00% 301 38.777 54.366 388  154  544  561 
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda - 2.243 0,003% 80.245 47.128 685 3  3  -  - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT 31.365 - 0,21% 15.000 16.836 1.112 37  36  2  30 

Total de Investimentos       428  193  546  591 

 
A seguir, a movimentação das participações acionárias da Companhia: 
 
                   
  

31/12/2017 Adições Dividendos 
Equivalência 

Patrimonial 
31/12/2018 Adições Dividendos 

Equivalência 
Patrimonial 

30/06/2019 
Movimentação Investimentos 
Icatu Consultoria de Investimentos Ltda.  4 - (1.031) 1.181 154 - (310) 544 388 
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda 3 - - - 3 - - - 3 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 55 6 (28) 3 36 1 (2) 2 37 
Total 62 6 (1.059) 1.184 193 1 (312) 546 428 



Vanguarda Companhia de Seguros Gerais S.A. 
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais 
30 de junho de 2019 
(Em milhares de reais) 

23 

8. PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS

As provisões estão classificadas no passivo circulante, registradas nos ramos de pessoas (DPVAT) e são compostas 
das seguintes formas: 

Provisões Técnicas  31/12/2018 Juros Constituição Reversão 31/12/2019 
 Sinistros a liquidar 1.480 52 138 (183) 1.487
 Provisão de Sinistros Ocorridos mas não avisados  12.136 432 1.138 (750) 12.956
 Provisão para Despesas Relacionadas  57 5 187 (50) 199

Total 13.673 489 1.463 (983) 14.642

Provisões Técnicas  31/12/2017 Juros Constituição Reversão 31/12/2018 
 Sinistros a liquidar 1.587 97 160 (364) 1.480
 Provisão de Sinistros Ocorridos mas não avisados  10.488 747 1.046 (145) 12.136
 Provisão para Despesas Relacionadas  68 11 115 (137) 57

Total 12.143 855 1.321 (646) 13.673

9. GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS

Os ativos garantidores das provisões técnicas são compostos por: 

30/06/2019 31/12/2018 

Provisões Técnicas - Seguros      14.642  13.673 
Total a ser Coberto  14.642  13.673 

Ativos Vinculados à Cobertura de Reservas 
Letras Financeiras do Tesouro 2.444  2.371 
Quotas de Fundos de Investimento - Não Exclusivos 17.698  18.001 
Total dos Ativos Vinculados 20.142 20.372 

Excesso de Ativos Vinculados à Cobertura de Reserva  5.500  6.699 

10. PROVISÕES JUDICIAIS, DEPÓSITOS JUDICIAIS  E OBRIGAÇÕES FISCAIS

A Companhia é parte em processos judiciais que se encontram em diversas instâncias, referentes às causas fiscais 
e cíveis.  

Causas Cíveis 
30/06/2019 31/12/2018 

Probabilidade 
de Perda 

Quantidade 
Valor

Estimado 
Valor 

Provisionado 
Quantidade 

Valor
Estimado 

Valor 
Provisionado 

Possível 3 234 - 6 304 - 
Total 3 234 - 6 304 - 

Causas Fiscais 
30/06/2019 31/12/2018 

Probabilidade 
de Perda 

Quantidade 
Valor 

Estimado 
Valor 

Provisionado 
Quantidade 

Valor
Estimado 

Valor 
Provisionado 

Possível 3 3.247 - 4 3.366 - 
Total 3 3.247 - 4 3.366 -
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Outras Contas a Pagar – Obrigações Fiscais 
 
São registradas no passivo não circulante as Obrigações Fiscais em discussão judicial e são compostas como 
segue: 
 
 

 Saldo em 
31/12/2017 

Adições Atualização 
Monetária 

Saldo em 
31/12/2018 

Adições Atualização 
Monetária 

Saldo em 
30/06/2019 

Contribuição Social 1.055 89 50 1.194 - 26 1.220 
COFINS 1.134 48 52 1.234 24 26 1.284 
PIS 334 7 13 354 4 7 365 

Total - Obrigações Fiscais 2.523 144 115 2.782 28 59 2.869 
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Apresentamos, a seguir, um resumo dos principais questionamentos oriundos de obrigações fiscais.  
 

Empresa 

  PIS COFINS CSLL Total 

Tese 
Depósito 
Judicial 

Provisão 
Depósito 
Judicial 

Provisão 
Depósito 
Judicial 

Provisão Depósito Judicial Provisão 

Vanguarda  

Marjoração de Alíquota (a) -   - -   -  1.273  1.220 1.273 1.220 
Alargamento da Base (b)  237  209 1.343   1.284 -   - 1.580 1.493 
Faturamento (c)  176  156 -   - -   - 176 156 

          
 

Total 30/06/2019  413 365 1.343 1.284 1.273 1.220 3.029 2.869 
 

Empresa 

  PIS COFINS CSLL Total 

Tese 
Depósito 
Judicial 

Provisão 
Depósito 
Judicial 

Provisão 
Depósito 
Judicial 

Provisão Depósito Judicial Provisão 

Vanguarda  

Marjoração de Alíquota (a) - - - - 1.247 1.194 1.247 1.194 
Alargamento da Base (b) 224 200 1.294 1.234 - - 1.518 1.434 
Faturamento (c) 174 154 - - - - 174 154 

            
Total 31/12/2018  398 354 1.294 1.234 1.247 1.194 2.939 2.782 

 
(a) CSLL - Majoração da alíquota, de 9% para 15% -  Lei n° 11.727/2008; e majoração da alíquota de 15% para 20% -  Lei nº 13.169/2015. 
(b) PIS/Cofins - Alargamento da base -  Lei nº 9.718/1998; Ativo garantidor e ativo livre - Lei nº 12.973/2014. 
(c) PIS - Sobre as receitas brutas operacionais de jul/97 em diante  - Emenda Constitucional nº 17/1997 e PIS - Incidente sobre as receitas operacionais brutas nos termos do artigo 72, inciso V do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. 
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Depósito Judiciais Fiscais 
 
Estão classificados no ativo não circulante e são compostos como segue: 
 

 31/12/2018 30/06/2019 
Saldo Inicial 2.650  2.942 
Adições 175 31 
Atualização Monetária 117 61 
Saldo Final 2.942 3.034 

 
 
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 

a) Capital Social 
 

O capital social subscrito e integralizado da Companhia em 30/06/2019 é de R$ 4.699 (R$ 4.699 em 31/12/2018), 
representado por 3.316.721 ações sem valor nominal, sendo ações ordinárias nominativas. 
 

b) Reservas de Lucros 
 
As reservas de lucros são compostas pela reserva legal constituída por valor correspondente a 5% do lucro auferido 
pela Companhia em 30/06/2019 é de R$ 1.224 (R$ 2.845 em 31/12/2018), após absorção dos prejuízos acumulados, 
sendo o restante destinado para reserva de retenção de lucros. 

 
c) Dividendos mínimos obrigatórios 

 
O estatuto social da Companhia estabelece um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido anual, 
ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 
 

d) Patrimônio líquido ajustado - PLA e exigência de capital    
   

A Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015 e suas alterações, prevê que o capital mínimo requerido que a 
sociedade supervisionada deverá manter a qualquer tempo para operar deve ser o maior entre capital base e o 
capital de risco. 
 
 30/06/2019 31/12/2018 
Patrimônio Líquido 6.502 7.560 
      
Ajustes contábeis (442) (210) 
Participação em sociedades financeiras e não financeiras - Nacional (428) (193) 
Ativos Intangíveis (14) (17)    
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 6.060 7.350 
      
Capital Base (CB) (a) 4.000 4.000    
Capital de Risco de Crédito 179 90 
Capital de Risco - Mercado 35 240 
Capital de Risco - Redução por correlação (23) (53) 
Capital de Risco - Operacional 59 56 
Capital de Risco (CR)  (b) 250 333    
   
Capital Mínimo Requerido - CMR maior entre (a) e (b) 4.000 4.000 
      
Patrimônio líquido ajustado 6.060 7.350 
(-) Exigência de capital - EC  (4.000) (4.000) 
Suficiência de capital - R$  2.060 3.350 
Suficiência de capital (% da EC) 152% 184% 
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12. PARTES RELACIONADAS 
 
Os principais saldos de ativos e passivos referentes às operações com partes relacionadas, bem como as 
transações que influenciaram o resultado, são relativos a transações da Companhia com suas controladora direta, 
empresas ligadas e profissionais-chave da Administração. 
 

 Ativo Passivo Receitas Despesas 
Partes relacionadas 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018          

Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro DPVAT (Ligada)(b) 

20 
7 

(118) 
(49) 

- 
- 

- 
- 

Icatu Seguros S.A. (Controladora) (a) - - - (379) - - - - 
Icatu Capitalização S.A. (Ligada) (a) 43 14 - - 57 248 - - 
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária 
Ltda (Ligada) (a) 

3 
1 

- 
- 

4 22 - 
- 

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos 
Ltda. (Ligada) (a) 

8 
1 

- 
- 

9 38 (3) 
(3) 

Icatu Assessoria Ltda. (Ligada) (a) 7 2 - - 7 37 - - 
Icatu Consultoria de Investimentos Ltda. 
(Ligada) (a) (c) 

- 
600 

- 
- 

1 12 - 
- 

Total 81 625 (118) (428) 78 357 (3)   (3) 
A natureza das principais transações com partes relacionadas é descrita a seguir: 
 

(a) Reembolsos de custos administrativos, referem-se a rateio de despesas comuns a Companhia e suas ligadas, os saldos são liquidados mensalmente, 
conforme estabelecido em instrumento particular de convênio assinado entre as partes; 

(b) O saldo referente a Seguradora Líder origina-se da participação da companhia no consórcio, que registra a operação e repassa a informação, sem 
movimentação financeira, constituindo um "Contas a Receber/Pagar". 

(c) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a receber referem-se às movimentações oriundas da distribuição de resultados de empresas coligadas. 
 
 
13. SINISTRALIDADE E COMISSIONAMENTO 
 

  30/06/2019  30/06/2018 

  Prêmios Índice de Índice de  Prêmios Índice de Índice de 
Ramo  Ganhos Sinistralidade Comissionamento  Ganhos Sinistralidade Comissionamento 
DPVAT  962 84,30% 0,02%  2.216 84,90% 1,30% 

Total  962    2.216   
 

14. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
 

a) Prêmios Ganhos  

  

     
  30/06/2019  30/06/2018 
 Prêmio Emitido DPVAT   1.122                2.323  
 Variação das provisões técnicas   (160)                  (107) 
Total   962                 2.216  
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d) Despesas Administrativas 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 
e) Despesas com Tributos 

 

 

   
     

 
 
 

 
f) Resultado Financeiro 

 
Categoria - Valor Justo por meio do Resultado  655  435 

 Quotas de Fundos de Investimento - Não Exclusivos   93                     41  

 Quotas de Fundos de Investimento – Consórcio DPVAT   489  394 

 Receitas com Títulos de Renda Fixa Públicos   73                   -  

 Outras Receitas Financeiras    68                   154  

Total – Receitas Financeiras  723                   589  
 

    
 Atualização Monetária sobre Provisões Técnicas - Seguros   (540)  (396) 

 Outras Despesas Financeiras    (33)  (32) 

Total – Despesas Financeiras  (573)  (428) 
     
Total    150   161 

 

 
  

 
b) Sinistros Ocorridos 

 

 

   
     

 Indenizações  Avisadas DPVAT   (1.048)  (1.160) 
 Variação da Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados   594  (283) 
 Despesas com Sinistros DPVAT   (356)  (439) 
Total   (810)   (1.882) 

 
  

   
     

c) Outras Receitas (Despesas) Operacionais  
 

 

   
     

 Outras Receitas DPVAT   22                   638  
 Despesas com Cobrança   (138)                  (220) 
 Outras Despesas DPVAT   (21)                    (43) 
Total   (137)   375  

Pessoal Próprio   (6)  (9) 
Serviços de Terceiros   (23)  (42) 
Localização e Funcionamento   (26)  (27) 
Publicações  (14)  (26) 
Despesas Administrativas DPVAT  (195)  (171) 
Total   (264)   (275) 

 COFINS   (63)                  (127) 
 PIS   (13)                    (23) 
 Taxa de Fiscalização   (57)                    (56) 
 Outras Despesas com Tributos   (4)                      (7) 
Total   (137)                   (213) 
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15. CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 
O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social (CSLL), calculados com base nas alíquotas oficiais vigentes, 
estão reconciliados com os valores contabilizados como despesas, como segue: 
  

30/06/2019  30/06/2018 
 IRPJ CSLL  IRPJ CSLL       

Resultado antes dos Impostos 601 601  1.210 1.210       
      
ADIÇÕES 61 61  60 60 
Tributos e Contribuições com Exigibilidade 
Suspensa 

61 61 
 

60 60 

            
EXCLUSÕES (621) (621)  (652) (652) 
Tributos e Contribuições em Quest. Judicial (60) (60)  (60) (60) 
Resultado de Equivalência Patrimonial (546) (546)  (592) (592) 
Provisões Indedutíveis (15) (15)          
Resultado Ajustado 41 41  618 618       
Alíquotas Oficiais  15%+10% 15%  15%+10% 20% 
Despesas com IRPJ/CSLL (6) (6)  (143) (123) 
Atualização Processo Judicial CSLL - (25)  - (24) 
            
Despesas com IRPJ/CSLL  (6) (31)  (143) (147) 
Alíquota Efetiva - Resultado Antes dos 
Impostos  

1,0% 5,3% 11,8% 12,1% 
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