Demonstrações Financeiras
Individuais
Sompo International Holdings Brasil
Ltda.

Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019
com relatório do Auditor Independente

Sompo International Holdings Brasil Ltda.
Demonstrações financeiras individuais
Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019

Índice

Relatório da Administração.......................................................................................................... 2-4
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais ....................5-7
Balanço patrimonial ..........................................................................................................................8
Demonstração do resultado ..............................................................................................................9
Demonstração do resultado abrangente .........................................................................................10
Demonstração das mutações do patrimônio líquido .......................................................................11
Demonstração do fluxo de caixa .....................................................................................................12
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais ...................................................13-16

Sompo International Holdings Brasil Ltda.
Relatório da administração
À Sócia,
A Sompo International Holdings Brasil Ltda. (doravante donominada como Companhia) tem a
satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as correspondentes
demonstrações financeiras individuais relativas ao período de 1º de outubro a 31 de dezembro de
2019.

I. Perfil
Em 1 de outubro de 2019, a Sompo International Holdings Brasil Ltda. foi constituída mediante Ato
Societário de mesma data, onde foi transferido o controle societário da maior parte das controladas
brasileiras da Sompo Holdings Inc. para a Companhia. A Sompo Seguros S.A. (doravante
denominada como Seguradora) é a controlada direta. A Sompo Saúde Seguros S.A. e Sompo
Services Gestão de Riscos e Vistoria Ltda. são controladas indiretas por meio da Seguradora.
A Sompo International Holdings Brasil Ltda. é uma empresa subsidiária da Sompo International
Holdings LTD., seguradora sediada em Bermudas que por sua vez faz parte do Grupo Sompo
Holdings, um dos maiores grupos seguradores do mundo, fundado no Japão há mais de 130 anos.
A Sompo International Holdings Brasil foi criada para consolidar as operações da Sompo Seguros
S.A.. Presente em 30 países, o Grupo Sompo Holdings reúne 80 mil funcionários empenhados em
garantir que os mais de 20 milhões de clientes estejam sempre bem. No Brasil, o grupo conta com
1.872 funcionários em todas as regiões para oferecer segurança, tranquilidade e bem-estar.
A Sompo Seguros S.A. atua nos segmentos de automóvel, vida, viagem e agricultura, destacandose como líder do mercado no seguro de transporte e uma das líderes na área de seguros
patrimoniais. Atua, também, no segmento de saúde através da Sompo Saúde Seguros S.A., além
de possuir em sua estrutura a Sompo Services Gestão de Riscos e Vistoria Ltda., empresa de
gerenciamento de riscos, vistoria e regulação de sinistros, ambas subsidiárias integrais da Sompo
Seguros S.A..
A Sompo Seguros S.A., nascida da integração das operações da Marítima Seguros S.A.,
seguradora fundada na cidade de Santos/SP em 1943, e da Yasuda Seguros S.A., que está no
Brasil desde 1959, possui uma carteira de produtos diversificada, originada, principalmente, pelo
seu canal de distribuição, que conta com cerca de 28 mil corretores. Essa carteira encontra-se
estrategicamente distribuída nas principais cidades do país, garantindo que a empresa atue em
regiões de grande potencial econômico para o mercado segurador.
A Sompo Saúde Seguros S.A. é uma seguradora de plano de assistência à saúde que atua no setor
de saúde suplementar. Atua preponderantemente no segmento corporativo com planos não
patrocinados, porém possui uma carteira de seguros individuais que está em run- off.
A Sompo Services Gestão de Riscos e Vistoria Ltda. foi criada para garantir aos segurados todo o
suporte necessário para os serviços de assistência e gerenciamento de riscos.
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II. Estrutura Corportiva e de Negócios
O capital social da Sompo International Holdings Brasil Ltda., totalmente subscrito e integralizado,
é de R$ 1.287.223.566 (um bilhão, duzentos e oitenta e sete milhões, duzentos e vinte e três mil,
quinhentos e sessenta e seis reais) e está dividido em 1.287.223.566 (um bilhão, duzentas e oitenta
e sete milhões, duzentas e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e seis) quotas idênticas, no valor
nominal de R$ 1 (um real) cada, distribuídas conforme tabela abaixo.
SÓCIA
SOMPO
INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD.
Total

QUOTAS

VALOR

PARTICIPAÇÃO

1.287.223.566

1.287.223.566

100%

1.287.223.566

1.287.223.566

100%

A Sompo International Holdings Ltd. é detentora de 100% do capital da Sompo International
Holdings Brasil Ltda..

III. Governança Corporativa
A Sompo International Holdings Brasil, através de sua controlada Sompo Seguros S.A., continua
desenvolvendo medidas de fortalecimento de sua governança corporativa. Para garantir a eficácia
de seus processos, a Seguradora mantém uma estrutura própria e utiliza-se das seguintes ações
de governança: (i) fortalecimento das estruturas de controles internos, compliance e gestão de
riscos; (ii) testes de aderência dos controles internos mapeados através de auditoria interna; (iii)
manutenção de comitês que visam realizar e/ou aprimorar estudos internos, apoiando as tomadas
de decisões, a formalização das práticas de governança e o acompanhamento dos resultados.
Ouvidoria: Com mais de 15 anos de existência, a ouvidoria na Sompo Seguros S.A. tornou-se um
importante canal de comunicação onde os segurados e corretores podem manifestar suas opiniões
e críticas sobre produtos e serviços, contribuindo assim com as áreas para melhoria e o
aperfeiçoamento de processos internos e sistemas bem como aprimorando o atendimento da
Seguradora. A ouvidoria visa sanar as dúvidas e atender às reclamações, atuando como mediadora
dos conflitos entre consumidor e/ou segurado e a Seguradora, propondo recomendações e
mitigando possíveis novos desacordos.
Código de ética: O código de ética da Seguradora norteia suas atividades, coibindo as práticas
desleais e os abusos de poder nas relações de consumo, fortalecendo assim as relações de
confiança, honestidade e respeito. A Seguradora mantém atividades direcionadas aos
colaboradores para disseminação, treinamento, verificação e confirmação do entendimento,
comprometimento e cumprimento dos preceitos do código de ética.
Canal de denúncias: Os canais de denúncia da Sompo Seguros S.A. têm como objetivo receber
denúncias relacionadas à violação ao código de ética, operações suspeitas de fraude, crimes de
lavagem de dinheiro e corrupção, além de informações acerca de possíveis descumprimentos de
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Seguradora. Os canais de denúncia estão disponíveis
a todos os colaboradores, segurados, prestadores de serviços, terceiros, corretores de seguros e
outros interessados. A denúncia pode ser realizada através de telefone (0800153156), intranet,
internet ou e-mail (fraude@sompo.com.br; lavagemdedinheiro@sompo.com.br), sendo garantido o
anonimato ao denunciante.
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IV. Desempenho Econômico
O resultado da Sompo International Holdings Brasil Ltda. é originado pelo resultado de equivalência
patrimonial, apuradas a partir do resultado de sua empresa controlada, a Sompo Seguros S.A., e
das demais receitas e despesas operacionais e financeiras da Companhia.
Resultado líquido: O lucro líquido da Sompo International Holdings Brasil foi impactado
positivamente principalmente pelo resultado financeiro composto pelo JCP advindo de sua empresa
controlada, e pelo resultado patrimonial que refere-se à equivalência patrimonial.

Agradecimentos
Agradecemos ao quotista pela confiança nos negócios, aos segurados e corretores que nos honram
pela sua preferência, aos nossos colaboradores pela dedicação e profissionalismo e às autoridades
ligadas às nossas atividades, em especial à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, pela
renovada confiança em nós depositada.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais
Aos
Administradores e Sócia da
Sompo International Holdings Brasil Ltda.
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Sompo International Holdings Brasil Ltda.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sompo
International Holdings Brasil Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o período 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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais”.
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.
Outros assuntos
A Sompo International Holdings Brasil Ltda. elaborou um conjunto completo de demonstrações
financeiras consolidadas para o período findo em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, apresentadas separadamente, sobre as quais
emitimos relatório de auditoria independente separado, datado de 30 de junho de 2020.
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e o
relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais 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 individuais, 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 individuais 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 sobre as demonstrações financeiras
individuais
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras individuais livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a 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 individuais, 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 individuais.
Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais,
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 detecta 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
individuais.
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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
individuais, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.



Obtivemos 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 individuais 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
individuais, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Patrícia di Paula da Silva Paz
Contadora CRC-1SP198827/O-3
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Sompo International Holdings Brasil Ltda.
Balanço patrimonial
Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Ativo

Nota Explicativa

Circulante

27.205

Títulos e créditos a receber
Títulos e créditos a receber
Créditos tributários e previdenciários

4

Ativo não circulante
Investimentos

27.205
23.124
4.081
1.282.228
1.282.228

5

Participações societárias
Total do ativo

Passivo

2019

1.282.228
1.309.433

Nota Explicativa

Circulante

2019
10.887

Contas a pagar

6

Impostos e encargos sociais a recolher
Impostos e contribuições

10.887
2.517
8.370

Patrimônio líquido

7

Capital social
Reservas de lucro

1.298.546
1.287.224
15.273

Ajustes de avaliação patrimonial
Ações em tesouraria

(3.948)
(3)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido

1.309.433

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.
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Sompo International Holdings Brasil Ltda.
Demonstração do resultado
Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Notas
Explicativas

Demonstração do resultado do período
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de renda
Contribuição social

8.a
8.b
8.c
9
9

Lucro líquido do período

01/10/2019 a
31/12/2019
(2.517)
27.205
16.305
40.993
(6.148)
(2.222)
32.623

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.
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Sompo International Holdings Brasil Ltda.
Demonstração do resultado abrangente
Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

01/10/2019 a
31/12/2019
Lucro líquido do período

32.623

Ajustes com títulos e valores mobiliários
Imposto de renda e contribuição social
Subtotal

(5.982)
2.034
(3.948)

Total do resultado abrangente

28.675

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.
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Sompo International Holdings Brasil Ltda.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Capital
social
Constituição da empresa
Integralização de capital social via participação societária
Ajuste com títulos e valores mobiliários
Aquisição de ações em tesouraria
Outros ajustes em controladas
Reserva estatutária
Lucro líquido do período
Proposta para distribuição do resultado:
Reserva de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Reserva
de lucros

Ajustes com
títulos e
valores
mobiliários

Lucros
acumulados

Ações em
tesouraria

Total do
patrimônio
líquido

1.287.224
-

(18.182)
832
-

(3.948)
-

32.623

(3)
-

1.287.224
(3.948)
(3)
(18.182)
832
32.623

1.287.224

32.623
15.273

(3.948)

(32.623)
-

(3)

1.298.546

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.
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Sompo International Holdings Brasil Ltda.
Demonstração do fluxo de caixa – Método indireto
Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de Reais)
01/10/2019 a
31/12/2019

Demonstração do fluxo de caixa
Lucro do período
Ajustes para:
Resultado de equivalência patrimonial
Títulos e valores mobiliários
Lucro do período ajustado

32.623
(16.305)
(3.948)
12.370

Variações nas contas patrimoniais:
Títulos e créditos a receber
Créditos tributários e previdenciários
Impostos e encargos sociais a recolher
Impostos e contribuições
Caixa líquido gerado pelas operações

(23.124)
(4.081)
2.517
8.370
(3.948)

Atividades de investimento
Investimentos em controladas
Caixa líquido e consumido nas atividades de investimento
Atividades de financiamento
Integralização de capital
Ações em tesouraria
Outros ajustes de controladas
Reserva estatutária
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

(1.265.923)
(1.265.923)
1.287.224
(3)
(18.182)
832
1.269.871

Aumento líquido de caixas e bancos

-

Caixa e equivalêntes de caixa no início do período

-

Caixa e equivalêntes de caixa no final do período

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.

6

Sompo International Holdings Brasil LTDA
Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019

Notas explicativas às demonstrações financeiras indviduais
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

1. Contexto operacional
A Sompo International Holdings Brasil Ltda., também referida como “Holding” ou “Companhia”, foi
constituída mediante Ato Societário datado em 1º de outubro de 2019 tendo como atividade
principal a participação no capital social de seguradoras. Sob esta premissa, a Companhia tornouse controladora da empresa Sompo Seguros S.A. (doravante denominada “Sompo Seguros” ou
“Controlada”), que tem por objeto social a exploração das operações de seguros de danos e
pessoas, se tornando a acionista majoritária e controladora final da empresa.
A Holding é controladora indireta da Sompo Saúde Seguros S.A. (doravante denominada como
“Sompo Saúde”), que é uma companhia fechada e tem por objeto social a exploração das operações
de seguro saúde, tendo sido constituída nos termos da Lei nº 10.185 de 12 de fevereiro de 2001, e
seu controle acionário é 100% da Sompo Seguros.
É controladora indireta também da Sompo Services Gestão de Riscos e Vistoria Ltda. (doravante
denominada como “Sompo Services”), que é uma sociedade limitada e tem por objeto social a
exploração de serviços de gerenciamento de riscos, vistoria e regulação de sinistros, e seu controle
acionário é 100% da Sompo Seguros.
A Holding, com sede na Rua Cubatão, nº 320, 15º andar – São Paulo, tem sua constituição jurídica
como sociedade limitada, possuindo capital social de R$ 1.287.223.566 e dividido em 1.287.223.566
quotas idênticas. A empresa tem como único quotista a Sompo International Holdings LTD. empresa
domiciliada no exterior.
A empresa faz parte de um grupo de companhias e compartilha certos componentes da estrutura
operacional e administrativa, sendo o custo correspondente atribuído a cada uma das controladas,
segundo critérios estabelecidos pela Administração.

2. Base de elaboração e apresentação
As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil pelas entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC quando referendadas pela SUSEP, em virtude de ser
uma Holding cujos investimentos são em sua maioria oriundos de empresas reguladas pela SUSEP.
Essas demonstrações financeiras individuais foram aprovadas pela Diretoria em 30 de junho de
2020.
a) Base para elaboração e mensuração
A preparação das demonstrações financeiras individuais considera o custo histórico com exceção
dos ativos financeiros disponíveis para venda, os ativos a valor justo por meio do resultado.
As presentes demonstrações financeiras individuais foram preparadas no pressuposto da
continuidade dos negócios em curso normal e compreendem o balanço patrimonial, as
demonstrações do resultado, da mutação do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e as respectivas
notas explicativas.
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Sompo International Holdings Brasil LTDA
Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019

Notas explicativas às demonstrações financeiras indviduais
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)
b) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras individuais são apresentada em Reais (R$), que é sua moeda
funcional e de apresentação. Para determinação da moeda funcional é observada a moeda do
principal ambiente econômico em que a Holding opera.
As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional da
Holding, usando-se as taxas de câmbio da data de fechamento.
c) Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras estão de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP, exigindo que a
Administração faça julgamentos quanto a cenários futuros e estabeleça premissas e pressupostos
para a determinação de estimativas que servem de base para os valores reportados referentes a,
entre outros: (i) ao valor justo de ativos financeiros; (ii) ao valor e os prazos de realização dos
créditos fiscais de imposto de renda e contribuição social.
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
d) Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda não estão em vigor
e não foram adotadas antecipadamente pela Holding e suas controladas:
i. IFRS 9 - Instrumentos financeiros: A norma é aplicável para exercícios iniciados a partir de 01
de janeiro de 2018, mas ainda não foi aprovado pela SUSEP. A Seguradora irá aplicar a norma
juntamente ao IFRS 17 com base na revisão do pronunciamento técnico nº 12/2017 item 20B linha
(b).
ii. IFRS 16 - Arrendamentos: A norma requer que as empresas tragam seus arrendamentos para
o balanço patrimonial, reconhecendo novos ativos e passivos. O CPC convergiu este novo
pronunciamento no CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil, divulgado em dezembro
de 2017. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, porém não foi aprovada pela SUSEP
a segunda revisão (R2).
iii. IFRS 17 - Contratos de Seguros: estabelece princípios para reconhecimento, mensuração,
apresentação e divulgação de contratos de seguros emitidos. Também requer princípios similares
a serem aplicados aos contratos de resseguro detidos e contratos de investimento com
características de participação discricionária emitidos. O IFRS 17 é aplicável a partir de 1° janeiro
de 2022, sendo permitida a aplicação antecipada. A seguradora avalia a mudança e investimentos
significativos em seus processos operacionais, tecnológicos e atuariais, no que contemple a adoção
total da norma. O IFRS 17 será aplicável quando referendado pela SUSEP.
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3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados
nas demonstrações financeiras individuais.
a) Investimentos
O investimento mantido na controlada Sompo Seguros S.A. é avaliado pelo método da equivalência
patrimonial.
b)

Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre
a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social sobre o lucro líquido é
calculada a 9%.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes
e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.
O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do exercício
calculado com base nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras
individuais e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos períodos anteriores.
Os créditos tributários são mensurados com base nas alíquotas vigentes na data do balanço
aplicadas sobre o montante das diferenças temporárias. A recuperabilidade dos créditos tributários
de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão
reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.
c)

Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

4.

Títulos e créditos a receber

Composição
Juros sobre o capital próprio a receber
Créditos tributários e previdenciários
Total

2019
23.124
4.081
27.205
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5.

Investimentos

Investimentos em controladas – refere-se à participação detida no capital social da controlada
Sompo Seguros S.A..
Informações sobre a controlada
Total de ativos
Total de passivos
Patrimônio líquido – PL
Capital social
Resultado do exercício
Informações sobre o investimento
Porcentagem de participação
Quantidade de ações possuidas
Total de investimentos

6.

2019
Sompo Seguros
5.255.659
3.972.531
1.283.128
1.010.832
69.520
99,92994%
108.878.740
1.282.228

Contas a pagar

Composição
Impostos e encargos sociais a recolher (*)
Impostos e contribuições (**)
Total

2019
2.517
8.370
10.887

(*) o saldo é composto por PIS/COFINS a recolher.
(**) O saldo é composto por IRPJ/CSLL a recolher.

7.

Patrimônio líquido

a)

Capital social

O capital social é de R$ 1.287.223.566 dividido em 1.287.223.566 quotas idênticas.
b)

Reserva de lucros

Constituída pelo valor remanescente do lucro de cada exercício social, após deduções legais e
durante o exercício aplicável, conforme a legislação vigente.
c)

Ajustes de avaliação patrimonial

Refere-se ao ajuste realizado face ao reconhecimento de rendimento na aquisição de participação
societária da Holding pela controlada, seguindo o conceito de resultados abrangentes.
d)

Ações em tesouraria

Na aquisição do investimento em controladas foram adquiridas quotas da controlada para
permanência em tesouraria pelo valor total de R$ 3.
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8.

Detalhamento das contas da demonstração do resultado
01/10/2019 a
31/12/2019
(2.517)
(2.068)
(449)
27.205
27.205
27.205
16.305
16.305

a) Despesas com tributos
COFINS
PIS/Pasep
b) Resultado financeiro
Receitas financeiras
Receitas com juros sobre capital próprio
c) Resultado patrimonial
Equivalência patrimonial

9. Imposto de renda e contribuição social
2019
IRPJ

CSLL

40.993
40.993

40.993
40.993

Ajustes permanentes

(16.305)

(16.305)

Ajustes de equivalência patrimonial

(16.305)

(16.305)

Base de cálculo do imposto de renda e contribuição
social
Imposto de renda e contribuição social

24.688

24.688

(6.148)

(2.222)

Total de imposto de renda e contribuição social

(6.148)

(2.222)

Resultado antes dos impostos e participações
Resultado tributável

Alíquota efetiva

15%

11

5%

Sompo International Holdings Brasil LTDA
Período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019

Notas explicativas às demonstrações financeiras indviduais
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

10. Eventos subsequentes
No primeiro semestre de 2020, a Sompo Seguros através do Ofício SUSEP nº 11/2020, registrou o
montante de R$ 23.000 líquido de tributos, decorrente dos saldos de sinistros ocorridos e não
suficientemente avisados – IBNER.
Nesse mesmo período, a Sompo Saúde através do Ofício ANS nºo 533/2020, registrou o montante
de R$ 4.300 líquido de tributos, decorrente dos saldos da provisão de sinistros a liquidar SUS – PSL
SUS.
A Sompo International Holdings do Brasil é controladora da Sompo Seguros e os impactos em seu
resultado serão reflexo dos impactos na Seguradora, a qual tem acompanhado diariamente a crise
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) a fim de identificar possíveis impactos em seus
negócios.
A Seguradora já possuía um plano de continuidade de negócios (PCN) para situações de
pandemias/epidemias e, em curto prazo, conseguiu estabilizar os sistemas e manter a capacidade
operacional, transferindo todos os colaboradores para um regime de full home office contemplando
central de atendimento, áreas operacionais, tecnologia e filiais em todo o Brasil, não tendo
registrado prejuízos operacionais relevantes que vieram a impactar nosso atendimento ao cliente.
A Seguradora está avaliando possíveis impactos substanciais nas operações e nos negócios.
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