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Allianz Seguros S.A.
Demonstrações financeiras individuais em
31 de dezembro de 2019
e relatório do auditor independente

Relatório do auditor independente sobre
as demonstrações financeiras individuais
Aos Administradores e Acionistas
Allianz Seguros S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Allianz Seguros S.A. ("Seguradora"), 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 exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Allianz Seguros S.A. em 31 de dezembro
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 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". Somos independentes em
relação à Seguradora, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da Seguradora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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, 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 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.
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Allianz Seguros S.A.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Seguradora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Seguradora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Seguradora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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.
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,
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 Seguradora.

•

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 Seguradora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
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financeiras 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 Seguradora a não mais se manter em
continuidade operacional.
•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais da Seguradora. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Carlos Eduardo Sá da Matta
Contador CRC 1SP216397/O-5
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RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis Individuais da Allianz Seguros
S.A., relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, acompanhadas das
respectivas Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes e do Resumo do Relatório do
Comitê de Auditoria.
Economia
O ano de 2019 foi marcado pela reversão de expectativas e mudanças importantes para as contas
públicas do Brasil, sendo um dos principais motivos a aprovação da Reforma da Previdência. A
proposta inicial geraria uma economia em 10 anos de R$ 1,3 trilhões, porém após sofrer algumas
alterações no congresso a economia prevista ficou em R$ 800 bilhões em 10 anos. Além do benefício
financeiro, esta reforma também foi importante para que os índices de confiança voltassem a subir.
Quanto aos indicadores da economia, o PIB, que iniciou o ano de 2019 com uma expectativa de
crescimento de 2,5%, está atualmente próximo a 1,2% e essa queda se dá por parte devido à
lentidão do processo de aprovação da mencionada reforma. Outro fator importante foi a taxa de
desemprego, que atingiu 12,7% em março e encerrou o exercício no patamar de 11,6%. Apesar da
alta taxa de desemprego, a inflação que teve uma meta de 4,25% em 2019, apresentou variação
anual de 4,31%, pressionada pela alta no grupo alimentos e bebidas, mais especificamente a carne
que teve uma alta expressiva no mês de dezembro 1,15%, devido ao aumento das exportações para
a China. Com a inflação dentro da meta, o COPOM levou a taxa Selic de 6,50% no início do ano para
a mínima histórica de 4,50%. Apesar de 2019 ter sido um ano de relativa estabilidade para a
economia brasileira, fatores externos como a guerra comercial entre EUA e China, crise na Argentina
e Brexit trouxeram considerável volatilidade para o mercado financeiro e como consequência o dólar
americano apresentou uma valorização de cerca de 4,50% frente ao Real. Parte do crescimento do
PIB que era esperado em 2019 agora passou para 2020, ou seja, a expectativa para o ano é de
2,30%.
Comentários de desempenho
Prêmios emitidos líquidos Ao final do exercício a Seguradora registrou R$ 3,33 bilhões (R$ 3,24
bilhões em 31 de dezembro de 2018) em prêmios emitidos líquidos de cosseguro cedido,
representando crescimento na ordem de 2,6%, quando comparado ao mesmo período do exercício
anterior. As principais carteiras que contribuíram para este crescimento foram: patrimonial 32% e rural
18%, refletindo as constantes melhorias implementadas pela Administração durante o exercício, nos
produtos e serviços oferecidos pela Seguradora.
Sinistros ocorridos
Acrescidos em 8,2% quando comparados ao mesmo período do exercício
imediatamente anterior, impactados por ocorrências de montantes expressivos nas carteiras de
responsabilidade e pessoas.
Resultado com resseguro O resultado das operações com resseguro apresentou variação de 40%
em comparação com o mesmo período do exercício anterior, impactado principalmente pelas
variações das provisões técnicas.
Despesas Administrativas
As despesas administrativas foram reduziram em 10,2% quando
comparadas ao mesmo período do exercício anterior, com maior impacto na rubrica publicidade e
propaganda.
Resultado Patrimonial Contribuiu positivamente para a composição do resultado operacional de
2019 o resultado de equivalência patrimonial em empresa controlada, comparado ao montante
registrado no exercício de 2018. A abertura desta rubrica está apresentada na nota explicativa 17.9.
O resultado do período atingiu R$ 349,6 milhões (R$ (15,5 milhões) em 2018), impactado
principalmente pela constituição dos créditos tributários oriundos de prejuízo fiscal de IRPJ e base
negativa de CSLL, no montante de R$ 306,5 milhões. Tal procedimento encontra-se amparado na
legislação vigente e objetivou a reversão do desreconhecimento dos referidos créditos tributários
realizado em 2016.

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
O Comitê de Auditoria da Allianz Seguros S.A. é um órgão estatutário, subordinado ao Conselho de
Administração, constituído em atendimento às normas do Conselho Nacional de Seguros Privados e da
Superintendência de Seguros Privados.
No cumprimento de suas atribuições o Comitê participou de reuniões com as áreas de contabilidade,
de compliance, de riscos e controles internos, atuarial, de sinistros, de resseguros e com os auditores
internos e externos, conferindo, por meio de diferentes fontes e análise de relatórios, as informações
sobre os assuntos considerados relevantes.
Com base nas informações recebidas e nas observações efetuadas, o Comitê entende que o sistema
de controles internos da Allianz Seguros S.A. é adequado ao porte e complexidade de seus negócios e
avalia como efetiva a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela auditoria interna e pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Os trabalhos realizados pela auditoria interna e pela auditoria externa não apontaram falhas no
cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que pudessem influir ou
comprometer as informações constantes das demonstrações financeiras.
O Comitê analisou procedimentos relacionados com o processo de preparação das demonstrações
financeiras e notas explicativas, bem como das práticas contábeis relevantes utilizadas na elaboração
das mesmas, verificando que estão alinhadas às práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP.
Com base nas revisões e discussões acima referidas, o Comitê de Auditoria recomenda ao Conselho
de Administração da Allianz Seguros S.A. a aprovação das demonstrações financeiras auditadas,
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020
COMITÊ DE AUDITORIA

Balanços Patrimoniais
O ativo total da Seguradora atingiu R$ 6,6 bilhões (R$ 5,9 bilhões em dezembro de 2018). Ao final do
exercício o patrimônio líquido da Seguradora totalizou R$ 1,3 bilhões (R$ 894,2 milhões em dezembro
de 2018). As provisões técnicas totalizaram R$ 4,3 bilhões (R$ 4 bilhões em 2018).
Reinvestimentos de lucros e distribuição de dividendos
A destinação do lucro apurado em cada exercício social é proposta pelo Conselho de Administração,
por ocasião das demonstrações financeiras. A aprovação desta proposta está condicionada ao
parecer dos Acionistas da Seguradora, devidamente registrado em Ata na qual constará, entre outras
informações, e caso aplicável, a parcela do lucro líquido ajustado que será distribuída a título de
dividendos e a parcela do lucro que será retida para preservação e manutenção do capital social
aplicado.
Aos acionistas fica assegurado, pelo estatuto social da Seguradora, o dividendo mínimo de 25% do
lucro líquido ajustado na forma da Lei.
Ao final do exercício, não foi proposta distribuição de dividendos pelo Conselho de Administração.
Allianz Seguros: crescimento sustentável, simplificação e ainda mais proximidade com o
corretor
A Allianz Seguros (Seguradora) é uma empresa do Grupo Allianz, que está presente em 70 países e
acumula mais de 125 anos de história. Reconhecido por sua solidez financeira e alto coeficiente de
solvência, o Grupo Allianz é líder no mercado alemão e com forte presença internacional. Em 2019,
Grupo Allianz é ainda um dos maiores do mundo em gestão de ativos, com mais de 92 milhões de
clientes corporativos e de varejo, atendidos por 142 mil colaboradores. Graças à integração
sistemática de critérios ambientais e sociais em seus processos de negócios e decisões de
investimentos, o Grupo mantém posição de liderança entre as seguradoras no Índice Dow Jones de
Sustentabilidade.
No Brasil, a Seguradora está presente há 115 anos e atua em seguros de ramos elementares, vida e
saúde empresarial, ofertados a pessoas físicas e jurídicas em todo o território nacional por meio de
mais 40 filiais e aproximadamente 15 mil corretores de seguros, seus principais parceiros de
negócios.
A Seguradora tem como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto em seus negócios como
no campo social. Aqui no país, a Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz (ABA) foi
fundada em 1994. Há mais de 25 anos, a ABA proporciona espaço de convívio para crianças e
adolescentes, moradores da Comunidade Santa Rita, (zona Leste da cidade de São Paulo), em
horários complementares ao da escola. Mais de 7 mil crianças já foram atendidas.
O principal objetivo da ABA é gerar oportunidades de crescimento pessoal e social por meio de
diversas linguagens (artes visuais, artes digitais, ballet clássico), atividades desportivas (xadrez,
natação, jogos cooperativos, entre outros), além dos programas de desenvolvimento socioemocional,
que buscam oferecer subsídios para esses jovens aprenderem a lidar com as emoções. Para
trabalhar as habilidades e competências plenamente, há ainda outros programas, como o Programa
de Desenvolvimento Estudantil e Profissional e o Programa de Ações Sustentáveis, que visa gerar o
envolvimento e participação da comunidade local. A Seguradora acredita que de forma contínua,
permanente e com perspectiva de inclusão, pode contribuir ainda mais para o desenvolvimento desta
comunidade.
Acordo de aquisição
Em 22 de agosto de 2019, a Seguradora assinou o acordo de aquisição dos negócios de seguros de
automóvel e ramos elementares da Sul América Companhia Nacional de Seguros (SulAmérica). A
operação foi adquirida por R$ 3 bilhões e representa o compromisso e a confiança do Grupo Allianz
no mercado brasileiro.
A operação está alinhada à estratégia de crescimento da Seguradora, que visa atingir a liderança em
mercados-chave, e representa mais um grande passo no reposicionamento estratégico dos negócios
do Grupo Allianz na América Latina. A operação também permitirá investimentos adicionais em
tecnologias digitais e disruptivas para potencializar o setor e continuar a oferecer soluções inovadoras
e de primeira linha para os clientes locais.
A transação está sob aprovação dos órgãos reguladores e fortalecerá a posição competitiva do Grupo
Allianz no Brasil, ampliando a oferta de produtos e serviços com significativo aumento da presença
geográfica da Seguradora no país.
Até a conclusão efetiva da operação, a Seguradora e a SulAmérica continuarão conduzindo seus
negócios de maneira independente.

Simplificar para transformar
Nos últimos anos, a Seguradora inovou ao adotar soluções disruptivas, necessárias às organizações
com visão de futuro e alicerçou sua atuação em pilares como a simplicidade, conectividade, eficiência
e proximidade. Com a integração destes princípios, visa-se trabalhar com uma operação mais ágil,
principalmente, no que diz respeito às vendas e prestação de serviços.
Ao longo de 2019, a Seguradora deu prosseguimento à sua transformação digital, baseada na
estratégia de simplicidade, focada em desburocratizar processos e chegar a níveis máximos de
simplificação em produtos de varejo e corporativos. Esta estratégia elevou a competividade,
aumentou sua eficiência e proximidade com corretores e clientes.
Este modelo resulta em eficiência operacional tanto para a Seguradora quanto para os corretores,
uma vez que o canal de distribuição opera com mais autonomia e processos totalmente
automatizados. Este movimento, possibilitou oferecer menor tempo de cotação e emissão de apólices
do mercado com garantias de proteção mais abrangentes e produtos acessíveis aos clientes. Todo
esse processo juntamente com o uso de inovações tecnológicas facilitadoras do trabalho dos
corretores de seguros, trouxeram a esses parceiros de negócios mobilidade corporativa e
possibilitaram que seus esforços fiquem concentrados nas vendas e no atendimento e consultoria de
seguros ao cliente, e não em atividades burocráticas.
Por fim, a diversificação permaneceu no centro da estratégia da Seguradora para alavancar a entrada
de segurados nos demais ramos, sua rentabilidade e de seus parceiros de negócios. Para isso, a
Seguradora alocou investimentos em aprimorar linhas de negócios como Riscos Diversos,
Agronegócios e Empresarial. Atualmente, quanto mais intuitivo e disponível on-line estiver o portfólio,
maiores serão as chances de o corretor explorar as ofertas
Prêmios aos produtos da Allianz Seguros
Ao longo de 2019, a Seguradora recebeu os seguintes prêmios:
fi
Em junho a Seguradora ficou entre as empresas Top 5 na categoria Práticas reconhecidas de
Diversidade e Inclusão na pesquisa 22º Top of Mind de RH.
No 16º Prêmio Segurador Brasil ocorrido em março, a Seguradora recebeu o troféu do Prêmio
Desempenho
Allianz Parque: gol de placa da Seguradora no país
Reconhecido como o mais bem-sucedido naming rights de estádio do país, a Seguradora conta, em
São Paulo, com uma plataforma para exposição de sua marca e geração de relacionamentos e
negócios, o Allianz Parque. A Seguradora nomeia a arena multiuso mais moderna do País e
considerada uma das mais espetaculares do
Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu 7,5 milhões de pessoas, 4,6 milhões
delas acompanharam às 149 partidas de futebol, outras 2,5 milhões assistiram aos 84 shows e mais
de 210 mil participaram do Allianz Parque Tour. Durante o ano de 2019, passaram pelo local mais de
um milhão e meio de pessoas, sobretudo nos 26 jogos e 27 shows.
Entre os megashows recebidos pelo Allianz Parque em 2019 estão: Paul McCartney, BTS, Amigos,
Bon Jovi, Sandy & Junior e Shawn Mendes. O show de 25 de agosto da dupla Sandy & Junior foi o
destaque no diz respeito ao público, com 47,3 mil espectadores. Já a quantidade de público mais
expressiva em partidas de futebol foi tida no jogo entre Palmeiras e São Paulo, com 39,7 mil
torcedores pela semifinal do Campeonato Paulista.
Agradecimentos
Aos acionistas pelo apoio operacional e estratégico. Aos nossos segurados e corretores pela
confiança na marca Allianz. Aos nossos colaboradores pela dedicação, ética e sobretudo pelo
comprometimento com a qualidade das informações prestadas.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
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ALLIANZ SEGUROS S. A.

Demonstrações financeiras individuais

Base: 31/12/2019

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

ATIVO

Nota

2019

2018

2.980.250

2.757.934

DISPONÍVEL

36.031

33.367

Caixa e bancos

36.031

33.367

CIRCULANTE

APLICAÇÕES

5.1

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS

598.061

412.930

1.091.094

1.239.103
1.019.001

Prêmios a receber

6.1

989.891

Operações com seguradoras

6.2

7.751

8.796

Operações com resseguradoras

6.3

93.452

211.306

3.931

3.407

13.2

913.435

725.358

38.661

40.864

OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS
ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
Títulos e créditos a receber
Créditos tributários e previdenciários

7 e 19

21.784

4.720

18.1

16.765

36.119

112

25

16.287

21.125

16.163

21.003

Outros valores

124

122

DESPESAS ANTECIPADAS

167

158

282.583

281.622

Outros créditos
OUTROS VALORES E BENS

7

Bens à venda

8

CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS
Seguros
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
APLICAÇÕES

5.1

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS
Prêmios a receber

6.1

OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS
ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS

13.2

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

282.583

281.622

3.607.949

3.122.113

3.369.689

2.836.442

1.969.048

1.737.038

36.624

55.873

36.624

55.873

7

7

638.598

611.963

705.501

397.202

7.245

3.109

18.1

436.534

139.559

Depósitos judiciais e fiscais

14

260.178

252.629

Outros créditos operacionais

14

1.544

1.905

8

19.911

34.359

19.911

34.359

174.553

215.654

172.388

211.526

Títulos e créditos a receber
Créditos tributários e previdenciários

CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS
Seguros
INVESTIMENTOS
Participações societárias

9.1

Imóveis destinados à renda

9.2

2.165

4.128

IMOBILIZADO

9.2

39.525

39.822

3.035

1.122

Bens móveis

16.229

16.157

Outras imobilizações

20.261

22.543

Imóveis de uso próprio

24.182

30.195

Outros intangíveis

24.182

30.195

TOTAL ATIVO

6.588.199

5.880.047

INTANGÍVEL

9.3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.

PASSIVO

Classificação Allianz: PÚBLICO

ALLIANZ SEGUROS S. A.

Demonstrações financeiras individuais

Base: 31/12/2019

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

PASSIVO

Nota

CIRCULANTE
CONTAS A PAGAR

2019

2018

3.252.745

3.098.154

200.437

197.162

Obrigações a pagar

10

116.112

112.574

Impostos e encargos sociais a recolher

10

65.515

64.962

Encargos trabalhistas

10

12.089

12.320

Impostos e contribuições
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS

18.3
11

Prêmios a restituir

6.721

7.306

320.611

433.380

145

243

3.601

5.480

Operações com resseguradoras

209.283

321.923

Corretores de seguros e resseguros

103.724

101.880

3.858

3.854

5.938

5.295

2.707.578

2.442.003

2.550.527

2.310.361

130.455

107.788

26.254

23.553

342

301

18.181

20.314

Operações com seguradoras

Outros débitos operacionais
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS

12
13.1

Danos
Pessoas
Vida individual
Vida com cobertura por sobrevivência
OUTROS DÉBITOS
Provisões judiciais

14

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos diferidos
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS

1.887.613

100.187

38.723

13.493

10.776

18.1

86.694

27.947

11

29.359

28.023

26.520

24.322

Operações com resseguradoras
Corretores de seguros e resseguros
PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS

20.314

2.034.281
10

CONTAS A PAGAR
Obrigações a pagar

18.181

13.1

Danos
Pessoas
Vida individual

2.839

3.701

1.633.417

1.559.259

1.151.306

1.136.782

475.498

416.049

6.613

6.428

271.318

261.608

Provisões judiciais

14

271.318

261.608

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15

1.301.173

894.280

846.238

1.661.743

1.353

1.403

OUTROS DÉBITOS

Capital social
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros

322.476

-

Ajustes de avaliação patrimonial

131.106

43.850

Prejuízos acumulados

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.

-

6.588.199

(812.716)

5.880.047

Classificação Allianz: PÚBLICO

ALLIANZ SEGUROS S. A.

Demonstrações financeiras individuais

Base: 31/12/2019

DRE

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais exceto resultado do exercício por ação)

Nota

2019

2018

17.1

3.325.562

3.242.532

(=) PRÊMIOS GANHOS

16.1

3.263.465

3.122.962

(-) SINISTROS OCORRIDOS

17.2

(2.235.602)

(2.066.291)

(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO

17.3

(613.761)

(585.751)

(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

17.5

(52.240)

(96.918)

(+) RESULTADO COM RESSEGURO

17.4

(38.611)

(64.865)

PRÊMIOS EMITIDOS LÍQUIDOS

(62.097)

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS

(+) RECEITA COM RESSEGURO

458.178

(-) DESPESA COM RESSEGURO

(485.592)

(+/-)OUTROS RESULTADOS COM OPERAÇÕES DE RESSEGURO
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

17.6

(119.570)

394.774
(451.537)

(11.197)

(8.102)

(372.327)

(414.783)

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS

17.7

(96.464)

(102.153)

(+) RESULTADO FINANCEIRO

17.8

213.685

210.350

(+) RESULTADO PATRIMONIAL

17.9

16.728

11.178

84.873

13.729

17.10

324

201

85.197

13.930

(-) IMPOSTO DE RENDA

18.2

179.786

5.928

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

18.2

109.686

(6.763)

(=) RESULTADO OPERACIONAL
(+) GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

(-) PARTICIPAÇÕES SOBRE O RESULTADO

(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO
(/) QUANTIDADE DE AÇÕES
(=) Resultado do exercício por ação

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.

(25.032)

349.637
1.666.801.420
0,21

(28.644)

(15.549)
1.725.891.233
(0,01)

Classificação Allianz: PÚBLICO

ALLIANZ SEGUROS S. A.

Demonstrações financeiras individuais

Base: 31/12/2019

DRA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

2019

2018

349.637

(15.549)

146.867

47.562

Variação no valor justo dos ativos financeiros
Reconhecidos por ativos próprios
Reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial

(1.441)

Efeitos tributários sobre outros resultados abrangentes

(58.170)

(17.808)

TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES

436.893

14.337

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.
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Base: 31/12/2019

DMPL

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
Reserva de
Capital social
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2018
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
Realização por depreciação
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO AJUSTE DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
Reconhecidos por ativos próprios
Reconhecidos por equivalência patrimonial
RESULTADO DO EXERCÍCIO

1.661.743
-

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1.661.743

REDUÇÃO DE CAPITAL
AGE de 29/07/2019 - Portaria SUSEP 45/2019
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
Realização por depreciação
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO AJUSTE DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
Reconhecidos por ativos próprios
Reconhecidos por equivalência patrimonial
RESULTADO DO EXERCÍCIO
PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Reserva legal
Reserva de lucros a realizar
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

-

(815.505)
(815.505)
846.238

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.

Reavaliação

Lucros

Ajustes de
avaliação
patrim onial

Lucros /
Prejuízos
acum ulados

Total

1.451
(48)
(48)

-

13.964
-

(797.215)
48
48

-

-

29.886
29.653
233
-

(15.549)

1.403

-

43.850

(812.716)

894.280

-

-

785.505
785.505
50
50

(30.000)
(30.000)
-

87.256
88.120
(864)
-

349.637
(322.476)
(17.482)
(304.994)

87.256
88.120
(864)
349.637
-

(50)
(50)
-

322.476
17.482
304.994

1.353

322.476

131.106

-

879.943
29.886
29.653
233
(15.549)

1.301.173

Classificação Allianz: PÚBLICO

ALLIANZ SEGUROS S. A.

Demonstrações financeiras individuais

Base: 31/12/2019

DFC

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA METODO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

Nota

2019

2018

349.637

(15.549)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício
Provisão de imposto de renda e contribuição social do exercício
Depreciação e amortizações
Resultado de equivalência patrimonial
Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa
(Ganho) na alienação de imobilizado

18.2

(289.472)

9.2 e 9.3

11.531

13.744

9.1

(11.726)

(4.171)

17.8

(636)

(4.265)

17.10

Variação da (constituição) / reversão ao valor recuperável

(324)
1.207.848

Variação das provisões técnicas

17.5

Variação de outros ativos e passivos

835

(201)
420.224

(30.462)
2.902

31.644
(5.146)

Variação nas contas patrimoniais:

(251.819)

(208.374)

Créditos das operações com seguros e resseguros

196.377

(60.369)

Ativos de resseguro

118.734

128.066

25.880

914

Ativos financeiros

Créditos fiscais e previdenciários

(9)

39

(13.689)

35.132

Despesas antecipadas
Outros ativos

(419)

Depósitos judiciais e fiscais
Outras contas a pagar
Impostos e contribuições

4.577

3.499

58.162

19.929

(111.433)

Débitos de operações com seguros e resseguros

643

Depósitos de terceiros

(1.188.074)

Provisões técnicas - seguros e resseguros

(2.233)

(661)
(4.122)
(399.371)

Provisões judiciais

(2.035)

3.041

Caixa líquido gerado / (consumido) pelas operações

76.193

(47.395)

(14.029)

(28.215)

62.164

(75.610)

Imposto sobre lucros pagos

18.1

Caixa gerado / (consumido) nas atividades operacionais

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Investimentos - baixa

9.1

Imobilizado - baixa

50.000

739

1.249.001

1.281.910

Resgate de títulos disponíveis para venda e mantidos até o vencimento

5.2

Imobilizado - aquisição

9.2

(3.645)

Intangível

9.3

-

Aplicações de títulos disponíveis para venda

5.2

Variação de ajuste de avaliação patrimonial disponíveis para venda
Caixa líquido (consumido) / gerado nas atividades de investimento

-

711

(1.414.323)

(5.535)
(143)

(1.233.357)

88.120

29.653

(30.136)

73.267

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Redução de capital

15

(30.000)
(30.000)

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento

17.8

-

-

636

4.265

2.664

1.922

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

33.367

31.445

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

36.031

33.367
-

Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.
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Parecer dos auditores atuariais independentes
31 de dezembro de 2019

Parecer dos Auditores Atuariais Independentes
Aos Administradores e Acionistas
Allianz Seguros S.A.

Escopo da Auditoria
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões
técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da solvência e
dos limites de retenção da Allianz Seguros S.A. (Sociedade) em 31 de dezembro de 2019 (doravante
denominados, em conjunto, “itens auditados”), elaborados sob a responsabilidade de sua Administração,
em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as
normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração dos itens auditados definidos no primeiro
parágrafo acima, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA
e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelas bases de dados e respectivos
controles internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Atuários Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados definidos no primeiro
parágrafo acima, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais
emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada
com o objetivo de obter segurança razoável de que os itens apresentados no parágrafo de escopo da auditoria
estejam livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos referidos itens definidos no primeiro parágrafo acima. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o atuário considera os
controles internos relevantes para o cálculo e elaboração dos itens objeto do escopo da auditoria, para
planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Sociedade.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião
de auditoria atuarial.
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Allianz Seguros S.A.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras
e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões
técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da solvência e
dos limites de retenção, como definidos no primeiro parágrafo acima, da Allianz Seguros S.A. em 31 de
dezembro de 2019, foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP.
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção
relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados
procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa
auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em
nossos trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes
do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a
partir de selecionados procedimentos, em base de testes aplicados sobre amostras, observamos que existe
correspondência desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido
no primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos Quadros Estatísticos
concernentes ao escopo da auditoria atuarial, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
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